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 ای نماد، بزرگ ترین مانع 
توسعه تجارت الکترونیکی!
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 نقش هوشمندسازی شهرها 
در جلوگیری از جنگ آب 

  نگهداری بیت کوین های خریداری شده توسط تسال باعث صعود این رمزارز شد. 
صورت دارایی منتشرشده شرکت تسال در سه ماهه دوم نشــان می دهد که با وجود 
کاهش یک میلیارد دالری ارزش بیت کوین های در اختیار این شرکت، تغییری در تعداد 
آنها به نسبت سه ماهه نخست امسال اتفاق نیفتاده و تسال کماکان بیت کوین های خود 
را نگه داشته است. این کاهش ارزش دارایی به دلیل افت قیمتی بیت کوین بوده و در 
صورت باال رفتن قیمت بیت کوین این زیان قابل جبران است. در ادامه فشارهای چین 
بر فعاالن ارزهای دیجیتالی، صرافی هیوبی- بزرگ تریــن صرافی ارزهای دیجیتالی 
چین- اعالم کرد دفتر خود را در چین تعطیل خواهد کــرد. پیش از این دولت چین 
هرگونه استخراج، خرید و فروش ارزهای دیجیتالی و خرید و فروش تجهیزات استخراج 
ارزهای دیجیتالــی را ممنوع اعالم کرده بود. پس از اعالم این تصمیم، ارزش ســهام 
صرافی هیوبی در بورس هنگ کنگ به شدت ریزش کرد که این ریزش روی عملکرد 

شاخص کل بورس هم موثر بود.

   به عنوان شــهروندی که مشــغله محقرش طی چهار دهه اخیر، طراحی شبکه 
مخابرات، پژوهــش در مقررات گــذاری ارتباطات و فناوری اطالعــات و تحلیلگری 
جامعه اطالعات بوده اســت، به خود اجازه می دهم، با اعضای محترم کمیسیون ویژه 
بررسی کننده طرح صیانت در مجلس شورای اسالمی، توصیه هایی را در میان گذارم. 
در این توصیه نامه کوتاه، منظورم از طرح صیانت، همان طرح قانون »حمایت از حقوق 

کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی« است. 

   شوک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به بازار موبایل در قالب یک نامه وارد 
شد؛ نامه ای که خیلی صریح و شفاف نوشته شده و می گوید ورود تعداد زیادی از گوشی های 
ارزان، محبوب و پرفروش بازار از این به بعد ممنــوع خواهد بود. دلیل ممنوعیت واردات این 
گوشی های موبایل را هم در نامه ذکر کرده اند: این گوشی ها به  جای برقراری تماس اضطراری 
با شماره های ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ که در ایران به ترتیب شــماره های پلیس، مرکز اورژانس و 
آتش نشانی هستند به شماره جهانی ۱۱۲ وصل می شوند. در حالت عادی وقتی انگشت تان 
برای برقراری یک تماس اضطراری عدد ۱۱۵ را شماره گیری می کند، حتی اگر سیم کارت تان 
اعتبار نداشته باشد یا ســیگنال ها ضعیف باشند، گوشــی موبایل باید این تماس را با عنوان 
تماس اضطراری به مرکز اورژانس متصل کند. اصل و قاعده کار این است، اما سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی می گوید مشخص شده تعدادی گوشی موبایل معروف و پرفروش 
از برند های شیائومی، وان پالس، نوکیا و ریلمی قادر نیستند این کار ساده را انجام دهند و برای 
همین ورودشان به کشور ممنوع اعالم شده اســت. رضا عالیان؛ مدیر روابط عمومی انجمن 
واردکنندگان تلفن همراه درخصوص عدم واردات گوشی های شیائومی به خبرنگار ما گفت: 

واقعیت این است که خواسته ستاد بحران بوده است...

   با گسترش روزافزون حومه شهرها و استقرار جمعیت بیشتر، منابع انرژی روزبه روز در حال کاهش است و همان طور که طی چند 
وقت اخیر شاهد بودیم، کاهش منابع آب شیرین، سبب شده جنگ آب در تعدادی از شهرهای کشور آغاز شود و اعتراضات مردمی 
به همین موضوع است. بسیاری از کارشناسان براین باورند که هدر رفت منابع انرژی به خصوص در حوزه آب و بخش کشاورزی، یکی 
از چالش های کشور ما است و در این راستا تکنولوژی و استفاده از سیستم های نوین هوشمندسازی شهرها می تواند مانع هدر رفت 
منابع انرژی شود و سیستم متعادلی از مصرف انرژی را برای جوامع بزرگ شهری به وجود آورد. در کشور ایران که سرشار از انرژی های 
تجدیدپذیر است، اگر بتوانیم مصارف شهری را بهینه کنیم و میزان بهره وری مصرف انرژی های برق، گاز و آب را افزایش دهیم، این موضوع 
به صرفه جویی بیشتر کمک می کند و بهره وری بیشتری از انرژی درپی خواهد داشت. ما می توانیم مشکل بی برقی و بی آبی در تابستان 
و قطع گاز در فصل سرد سال را به راحتی برطرف کنیم.  فارغ از موضوع استفاده از ماینرها برای استخراج ارز دیجیتال که موجب شده با 
کمبود برق در کشور روبه رو شویم، یا صادرات گاز و آب در سیاست های کالن اقتصادی وجود دارد و جزو عوامل کمبود این نوع انرژی ها 

در کشور ما محسوب می شود، باید بهره وری و بهینه سازی سیستم ها یمان را در دستور کار داشته باشیم. 

 چند توصیه به کمیسیون 
ویژه بررسی طرح صیانت ماجرایممنوعیتورودیکمدلگوشیشیائومی

 محدودیتی به نفع دو برند 
سامسونگ و هوآوی 
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 وارونه کاری در طرحی موسوم 
به صیانت

کیمیاگری به سبک ایالن ماسک

خوشههایخشمدرکارزارچهارساعتهپرداختیارانومرکزتوسعهتجارتالکترونیکی

تسالدرصورتاطمینانازآسیبنرساندنبه
محیطزیست،بیتکوینراميپذیرد
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در روزهای اخیر ثبت نام خبرنگاران برای واکسیناسیون آغاز شد و طبق 
روال خبرنگاران باید در سامانه ای که براي چندمین بار در آن ثبت نام 
کرده بودند دوباره ثبت نام می کردند. اما سوال اینجاست؛ چرا علي رغم 
ثبت نام هایي که به عناوین مختلف )از جملــه ثبت نام براي دریافت 
اینترنت رایگان گرفته تا بیمه خبرنگاری وغیره( از سوي خبرنگاران در 
سامانه ارشاد انجام گرفته این بار باید به منظور واکسیناسیون تکرار شود.
اما آیا نمي توان راهکاري براي این مساله اندیشید تا خبرنگاران برای هر 

مساله ای مجبور به ثبت نام مجدد در این سامانه نباشند؟
از کنار این مشکل هم که بگذریم مساله بعدي جایگاهی است که برای 
واکسیناسیون خبرنگاران در نظر گرفته شده است. متاسفانه خبرنگاران 
جاي مشخصي براي واکسیناســیون ندارند و هر بار مکاني که براي 

واکسیناسیون آنها در نظر گرفته شده، تغییر مي کند؛ یک روز کتابخانه 
ملی به عنوان جایگاه واکسیناسیون انتخاب مي شود و روز بعد یک مرکز 

دیگر و روز سوم مصلی تهران به عنوان جایگاه اعالم مي شود. 
بعد دیگر ماجرا این بود که خبرنگارانی که در ســامانه ثبت نام کرده 
بودند مجددا باید در سایت ســالمت نیز ثبت نام می کردند و همین 
مساله، موجبات نارضایتي خبرنگاران را از روند واکسیناسیون سبب 
شده و وزارت ارشاد باید درخصوص وضعیت واکسیناسیون و اینکه چرا 
خبرنگارانی که در ارشاد ثبت نام هستند هم باید دوباره برای هر کاری 

ثبت نام کنند، پاسخگو باشد.
وزارت ارشاد تا کنون درخصوص روند واکسیناسیون هیچ اطالع رسانی 
دقیقی انجام نداده است و این باعث سرگردانی خبرنگاران در مراکز 
واکسیناسیون نیز شــده است و باید پاســخگو روند واکسیناسیون 

خبرنگاران باشد. 

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: کالهبرداران در بســتر تلگرام و 
اینستاگرام کاالیی را برای فروش ثبت می کنند و بعد از شهروندان پول 
می گیرند و کاال را تحویل نمی دهند یا اینکه یک کاالی اصلی را به مشتریان 

نشان می دهند، اما یک کاالی بدلی را تحویل می دهند.
رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص تاثیر خرید های 
اینترنتی بر گسترش جرائم در فضای مجازی به میزان گفت: اولین نکته ای 
که وجود دارد این اســت که بر اســاس توصیه های بهداشتی مرتبط با 
بیماری کرونا الزم است تا شهروندان ما برای خرید یا حضور در فضا های 
عمومی کمتر از خانه خارج بشوند. این مساله باعث شده تا انجام خرید 
از طریق فضای مجازی گسترش پیدا کند. در کنار این متاسفانه بیشتر 
کالهبرداری هایی که در فضای مجازی اتفاق می افتد مربوط به صفحات 

شخصی افراد در در شبکه های اجتماعی است.
وی ادامه داد: از این بابت بیشترین حجم کالهبرداری های فضای مجازی 
مربوط به اینستاگرام و تلگرام است. افرادی که در این پلتفرم ها آگهی هایی 
را منتشر می کنند یا کاال هایی را برای فروش ارائه می دهند عمدتا این کاال ها 
را پایین تر از قیمت بازار عرضه می کنند و با این شیوه دست به کالهبرداری 
از شهروندان می زنند. متاسفانه این دو پلتفرم تبدیل به بستر وقوع بسیاری 
از جرائم اینترنتی به خصوص جرائم اقتصادی و خرید های آنالین شده 
است. کالهبرداران در بستر تلگرام و اینســتاگرام کاالیی را برای فروش 
ثبت می کنند و بعد از شهروندان پول می گیرند و کاال را تحویل نمی دهند 

یا اینکه یک کاالی اصلی را به مشتریان نشان می دهند، اما یک کاالی بدلی 
را تحویل می دهند.

وی افزود: مساله نگران کننده آنجاست که فعال هیچگونه ضابطه مندی 
در این بستر ها مخصوصا در پلتفرم های خارجی وجود ندارد. سایتی مثل 
دیوار هم تبدیل به بستری برای وقوع کالهبرداری های مالی شده است. در 
حال حاضر شهروندان ما با وجود هشدار های زیادی که داده می شود باز در 
این بستر ها مبادرت به خرید می کنند. در این خرید های اینترنتی پرداخت 
بیعانه توسط شــهروندان و اعتمادی که اتفاق می افتد باعث می شود تا 
هموطنانمان مورد کالهبرداری قرار بگیرند. مجموع این عوامل باعث شده 

تا جرائم مالی در حوزه خرید های اینترنتی افزایش داشته باشد.
معاون اجتماعــی پلیس فتا ناجا در پاســخ به اینکه افزایش اســتفاده 
مردم و فروشــگاه های مجازی از انواع فیلترشــکن ها چه امکانی برای 
کالهبرداری های مجازی فراهم می کند گفت: فیلترشکن خود یک نوع 
سرویس اینترنتی محسوب می شود که توسط خدمات دهنده به خدمات 
گیرنده ارائه می شود. اما آن طور که تمام کارشناسان دنیا اتفاق نظر دارند 
متاسفانه خدماتی که در بستر اینترنت به وســیله فیلترشکن ها ارائه و 
استفاده می شود احتمال به دست آمدن اطالعات شخصی و خصوصی 
شهروندان یا اطالعات کارت بانکی آن ها را به وجود می آورد. همین مساله 
باعث می شود تا بستر الزم برای وقوع انواع جرائم مالی در فضای مجازی 

شکل بگیرد.

سر گردانی واکسیناسیون خبرنگاران

معاوناجتماعیپلیسفتااعالمکرد

تلگرام، اینستاگرام و دیوار بستر اصلی وقوع جرایم سایبری در ایران

مونا ربیعیان
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دولت ها و مســووالن می آیند و می روند، اما طرح ها، 
پروژه ها و مشــکالت همــواره می مانند. رســانه ها و 
افکار عمومی هم به علت انباشــت مشــکالت قبلی و 
زایش طرح ها و پروژه های جدید، با فراموشی مواجه 
بوده و هستند. ما اما تالش کرده ایم تا به شکلی ثابت 
پیگیر سرنوشت مســایل و طرح های حوزه کاری خود 
باشیم. به همین منظور فهرســت حاضر که در آینده 
اصالحات بیشــتری روی آن اعمال شده و موضوعات 
بیشــتری به آن اضافه خواهد شــد، صرفا به عنوان 
یک حافظه عمل خواهد کرد و هــر از گاهی اقدام به 
باز نشر آن خواهیم کرد.  در دوره این بازنشرها طبعا 

موضوعات و ســوژه هایی از »حافظه حوزه ICT کشور« 
کم یا اضافه خواهد شــد کــه اطالع رســانی الزم در 
خصوص آنها را انجام خواهیم داد. تحریریه هفته نامه 
عصر ارتباط معتقد است که این فهرست قطعا ناقص 
بوده و موضوعــات متعددی باید به آن اضافه شــود 
تا بــه عنوان شــاخص و داشــبوردی در مقابل مردم 
و مســووالن بخش های متخلف کشــور عمل کند. لذا 
از تمامی عالقه منــدان و فعاالن نیز دعوت می شــود 
report@ مــوارد مد نظــر خــود را از طریق ایمیــل
asreertebat.com یا شماره تلفن 88947452 به 

ما اعالم کنند.

 »ناتمام هاي
 فاوای کـشور«

وزیر وقــت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در اوایل بهمن ماه ســال 
94 وعده اتصال منازل به فیبر نوری 
را مطرح کرد و گفت فیبررسانی به 
منازل و محــل کار مردم از ابتدای 
سال 9۵ آغاز خواهد شد. این وعده 
البته جزو ماموریت های اپراتور چهارم ایرانیان نت بود 
که محقق نشده و حتي سرنوشــت این اپراتور هم در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.

اتصال منازل به فیبر نوری 
۱6 خرداد ۱396 یکي از اعضاي هیات مدیره شــرکت 
عمران شــهرهای جدید از رایزنی با کــره جنوبی برای 
امکان ســنجی ایجاد شهر هوشــمند برای شهر جدید 
»خوارزمی« خبر داد که قرار بود در جنوب شرقی تهران 
احداث شود. همچنین توسعه مشترک تحقیقات روی 
تکنولوژی ســاختمان ها نیز یکی دیگر از قراردادهای 
امضا شده در تفاهم نامه با کره جنوبی بود که تا این لحظه 
هیچ گزارشــي در خصوص دســتاوردهاي عملي این 
تفاهم نامه هاي امضا شده با کره اي ها منتشر نشده است.

ایجاد شهر هوشمند خوارزمی سامانه  هاي چكاوك 2 و 3
هشتم خرداد ۱396 دبیر کل بانک مرکزی 
از راه اندازی ســامانه های چــکاوک۲ و 
چکاوک 3 خبرداد. چــکاوک ۲ قرار بود 
موجب تجمیع آمار چک های درون بانکی 
با آمار چک های بین بانکی، توسط بانک 
مرکزی شود. ایجاد امکان واگذاری چک به 
مقصد حساب های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصانقاط 
کشور نیز قابلیت ویژه اي بود که قرار بود چکاوک 3 ایجاد کند، اما 

همچنان نسخه هاي ۲ و 3 چکاوک عملیاتي نشده اند.

فیلترینگ هوشــمند طرحی بود تــا در عین حال 
که دسترسی به شــبکه هاي اجتماعي مقدور باشد 
صفحات غیراخالقی و مغایر بــا موازین نظام فیلتر 
شــود. آن طور که منابع رســمی وزارت ارتباطات 
گفته اند، بــرای اجرای طرح فیلترینگ هوشــمند 
احتماال بیش از ۱۱۰ میلیــارد تومان قرارداد میان 
وزارت ارتباطات و متخصصــان در بحث فیلترینگ 
هوشمند پیش از این منعقد شده که البته اطالعی 

از سرنوشت و خروجی آن نیست.

فیلترینگ هوشمند

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه ۲8 
فروردین ۱396 براساس پیشــنهاد وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب 
تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به تصویب رساند. 
بر این اساس تمامي دستگاه های اجرایی موظف شدند 
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ مصوبه نسبت 
به اصالح یا تکمیل پایگاه اطالعاتــی و یا بازطراحی 
ســامانه های اطالعاتی اقدام کنند که البته همچنان 

بسیاریازدستگاه ها این کار را نکرده اند.

 مهلت شش ماهه اصالح سامانه هاي دولتي

با وجــود آنکــه قانون انتشــار و 
دسترســی آزاد به اطالعات سال 
ما تــا تیرماه  88 تصویب شــده ا
ســال 96 با وجود الــزام قانون و 
ابــالغ آیین نامــه آن، راه اندازی 
فتاده بود. حال  سامانه به تعویق ا
اما باوجود راه اندازي ســامانه همچنان بســیاري از 
48۰ دستگاهي که باید در این سامانه عضو شوند به 

آن متصل نشده اند. 

 سامانه دسترسي آزاد به اطالعات 
 مرکز کنتــرل هماهنگی عملیات 
سازمان امداد و نجات از پنج سال 
قبل نرم افزار جامع اطالعاتی مکانی 
را راه اندازی کرده  است. این نرم افزار 
به لحاظ زیرساختی ظرفیت آن را 
دارد که ســایر ارگان ها نیز به آن 
متصل شده و ضمن به اشتراک گذاری اطالعات خود از 
خدمات آن منتفع شوند؛ اتفاقی که تاکنون همچنان 

محقق نشده است.

تجمیع داده هاي  مدیریت بحران
۱8 فروردین ۱396رییس سندیکای 
صنعت مخابرات از تدوین پیوســت 
 ICT فناوری برای طرح هــای کالن
دارای شریک خارجی خبر داد و اعالم 
کرد هدف این سند انتقال دانش فنی 
در قراردادهای خارجی است. این سند 
باید پس از تایید و تصویب توسط وزیر ارتباطات به منظور 
طرح در ســتاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده و به تصویب 

مي رسید که البته همچنان این اتفاق نیفتاده است. 

پیوست فناوري طرح هاي کالن

یادداشت

داوود صفی خانی

وارونه کاری در طرحی 
موسوم به صیانت

ماجرایممنوعیتورودیکمدلگوشیشیائومی

محدودیتی به نفع دو برند سامسونگ و هوآوی 

پس از واکنش های مختلفی که در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران 
فضای مجازی در سطوح مختلف جامعه شاهد بودیم در نهایت نمایندگان 
با ۱۲۱ رأی موافق از مجموع ۲۰8نماینده حاضر در مجلس با بررسی این 

طرح، طبق اصل 8۵ قانون اساسی موافقت کردند.
طبق اصل 8۵ قانون اساسی، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی 
در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از تایید 

شورای نگهبان، به صورت آزمایشی اجرا می شود. 
تصویب این طرح حتی با تاکید بررسی در کمیسیون تخصصی، نتوانست 
از ابعاد واکنش های مخالفان این طرح که از جنبه های گوناگونی آن را به 
نقد می کشند، بکاهد. ابعاد اجرای این طرح با شکل و فرمی که مطرح شده 
است به نظر می رسد نتوانسته دغدغه فعاالن تخصصی این حوزه را رفع 
کند چه برسد به کاربران عادی. سوال مهم ما هم اتفاقا همین است که چرا 
شاهد این حجم از واکنش ها نسبت به طرح مذکور هستیم؟ چرا اصوال 
تصویب قوانینی این چنینی با مخالفت طیف وسیعی از فعاالن و کاربران 

مواجه می شود؟
به نظر نگارنــده جواب آن خیلی ســاده اســت، بــرای اینکه اصوال 
سیاست گذاری ها مسیر سیستمی را طی نمی کنند. مسیر سیستمی 
مسیری است که می گوید مدیریت خوب، اقدامات و برنامه هایی با حداقل 
هزینه روانی برای مردم طراحی و اجرا خواهد کرد و همواره قبل از اخذ 
هر تصمیمی از خود خواهد پرسید که اثرات روحی و روانی این تصمیم بر 

پرسنل سازمان و یا شهروندان من چه خواهد بود؟  
یک قانون خوب، یک مدیریت خوب، یک اقدام خوب قبل از تصویب و 
اجرا باید به بعد اثرات روحی و روانی تصمیم ها و قانون ها بر شهروندان 
تفکر کند. اثرات روحی و روانی تصمیم ها و قانون ها بر شهروندان به طور 
مستقیم با سالمت روانی مردم ارتباط دارد و شاخصی بس مهم و بااهمیت 
در قانون گذاری و مدیریت خوب است که پیوسته در نهاد قانون گذاری 
ما مورد غفلت قرار گرفته می شود. در واقع به نظر نگارنده مهم ترین رکن 
قانون گذاری خوب بدون شک شاخص سالمت روانی مردم است. چرا که 

در دامان سالمت روانی، بعدی به نام اعتماد رشد و پرورش می یابد.
 اعتماد در واقع ثمره و میوه شــیرین، قانون گذاری و مدیریت خوب و 
سیستمی است. در بستر اعتماد قوانین به خوبی در سطح جامعه مورد 
پذیرش قرار گرفته و قابلیت اجرایی پیدا می کنند تا بتوانند در نهایت مسیر 

سالمت روانی مردم را هموارتر سازند.
خیلی روشن است برای اینکه قوانین و سیاست گذاری ها در مسیر سالمت 
روانی و اعتماد مردم باشد نیاز به این است که تمام ابعاد آن بررسی شود به 
نحوی که اجرای آن قانون حال همه بخش ها را بهتر کند نه فقط حال یک 
بخش را خوب و حال بخش های دیگر را خراب تر کند یا به تعبیری به حل 

بسته مسایل کمک کند نه فقط تک مساله.
 هر چقدر ما در قانون گذاری و سیاست گذاری روي حل تک مساله ها تمرکز 
کنیم به همان میزان از مسیر سیاست گذاری سیستمی که ضامن اعتماد و 

سالمت روانی است دورتر و دورتر خواهیم شد.
حال اگر به طرح مذکور برگردیم و حجم مخالفت ها و واکنش های فعاالن 
این حوزه را بررسی کنیم، به طور مشخص خواهیم دید که بعد سالمت 
روانی و اعتماد بدنه مردم نسبت به طرح مذکور مخدوش است و از مسیر 

ترسیمی در باال فاصله معناداری پیدا کرده است. 
به نظر نگارنده، علت این امر در وارونــه کاری قانون گذاران در خصوص 
تصویب طرح مذکور است. قانون گذاران در واقع به جای اینکه کمیسیون 
تخصصی را که طیف کاملی از فعاالن این حوزه را مشتمل می شد، قبل از 
تصویب و تدوین طرح به کار می گرفتند تا با حضور نمایندگان تمام فعاالن 
حوزه که غالبا در تشــکل های صنفی حضور دارند، ابعاد طرح را از تمام 
جوانب بررسی، تحلیل و اصطالحا چکش کاری می کردند تا طرح مذکور 
در مسیر اعتماد بدنه جامعه قرار بگیرد، مسیر وارونه ای را انتخاب کردند تا 

اعتماد به این طرح به این سطح فعلی برسد.
همچنان که گفته شــد، لــزوم توجه به بعد ســالمت روانــی مردم 
در قانون گذاری، مســیر اعتماد را هموارتر کــرده و در نهایت منجر به 
قانون گذاری خوب و سیستمی می شود که متعاقبا به بهبود روندهای 
جاری جامعه و مردم مي انجامد. و الزمه این کار هم رجوع به خواســت 
و نظرمردم و فعاالن است که قانون گذاران باید مجرا و مسیر مشخصی 
برای دریافت آنها باز کرده )همانند همه پرســی( از طرفی تشکل های 
 صنفی را نیز به نحو موثر و به عنوان بازوان کارشناسی در قانون گذاری ها 

دخالت دهند.

مونا ربیعیان

شوک ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به 
بازار موبایل در قالب یک نامه وارد شد؛ نامه ای که خیلی 
صریح و شفاف نوشته شده و می گوید ورود تعداد زیادی 
از گوشی های ارزان، محبوب و پرفروش بازار از این به بعد 
ممنوع خواهد بود. دلیل ممنوعیت واردات این گوشی های 
موبایل را هم در نامه ذکر کرده اند: این گوشی ها به  جای 
برقراری تماس اضطراری با شماره های ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ 
که در ایران به ترتیب شماره های پلیس، مرکز اورژانس و 
آتش نشانی هستند به شماره جهانی ۱۱۲ وصل می شوند.

در حالت عادی وقتی انگشت تان برای برقراری یک تماس 
اضطراری عدد ۱۱۵ را شــماره گیری می کند، حتی اگر 
سیم کارت تان اعتبار نداشته باشد یا سیگنال ها ضعیف 
باشند، گوشی موبایل باید این تماس را با عنوان تماس 
اضطراری به مرکز اورژانس متصل کند. اصل و قاعده کار 
این است، اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
می گوید مشخص شده تعدادی گوشی موبایل معروف و 
پرفروش از برند های شیائومی، وان پالس، نوکیا و ریلمی 
قادر نیستند این کار ســاده را انجام دهند و برای همین 

ورودشان به کشور ممنوع اعالم شده است.
ماجرایممنوعیت

رضا عالیان؛ مدیر روابــط عمومی انجمن واردکنندگان 
تلفن همراه درخصوص عدم واردات گوشی های شیائومی 
به خبرنگار ما گفت: واقعیت این است که خواسته ستاد 
بحران بوده است البته خواسته بی جایی نیست و مشکل 
عدم تماس های اضطراری باید برطرف می شد اما هیچ 
شرکتی به صورت مستقیم با ایران کار نمی کند بنابراین 
ایجاد این مشکالت طبیعی به نظر می آید. با توجه به اینکه 

تماس های اضطراری که در دنیا مرسوم هست مانند 9۱۱ 
و ۱۱۲ را می توان گرفت اما به یکباره ممنوعیت واردات 
گوشی های شیائومی اعالم شد، درصورتی که می شد این 
مشکل را با گفت  و گو با سازنده شیائومی برطرف کرد اما 

یک شبه ترخیص گوشی های شیائومی لغو شد. 
او در ادامه اظهارداشــت: اول باید حق مصرف کننده در 
نظر گرفته شود؛ درست است که تماس های اضطراری 
حق مصرف کننده است اما اینکه بخواهیم حق استفاده از 
تکنولوژی آن هم باقیمت پایین را از مصرف کننده بگیریم 
هم انصاف نیست، درصورتی که می شد به جاي ممنوعیت 
ترخیص گوشي هاي شیائومي، به مصرف کنند ه  اطالع داد؛ 
در صورتي که بخواهد تماس اضطراری داشته باشد باید از 

یک به عالوه استفاده کند تا تماس اضطراری برقرار شود.
مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان تلفن همراه در 
بخش دیگر مصاحبه خود از سهم 4۰درصدی شیائومی 
در بازار ایران گفت: گوشی شیائومی 4۰درصد بازار ایران 

را تامین می کند که در صورت ممنوعیت، بازار ایران دچار 
افزایش قیمت گوشی خواهد شد و رسما دو برند در ایران 
فعالیت خواهند داشت، درصورتی که برای واردکننده فرقی 
ندارد چه گوشی وارد کند و واردات گوشی شیائومی به دلیل 
قیمت پایین وارد می شد در حال حاضر نیز واردکنندگان به 
تمام تعهدات خود عمل کرده اند و این ممنوعیت، ظلم در 

حق واردکنندگان و مصرف کنندگان است. 
ممنوعیتیبهنفعسامسونگوهوآوی

Poco X3 سرشــناس ترین گوشی شیائومی حاضر 
در فهرســت، یک ماه پیش حدود 6میلیون و ۵۰ هزار 
تومان فروخته می شــد اما در نیمه تیــر قیمت آن به 
۵میلیون و ۵۵۰ هزار تومان هم کاهش پیدا یافت و این 
اواخر ۵میلیون و 8۰۰ هزار تومان فروخته می شد. حاال 
حدس بزنید از روزی که خبــر ممنوعیت واردات و نامه 
 Poco رگوالتوری منتشر شده، چه اتفاقی برای قیمت
X3 رخ داده؟ بله! این گوشــي از روز شنبه ۲6تیر ماه با 

قیمت 6میلیون و 3۰هزار تومان فروخته شد. شیائومی 
Redmi Note10 دیگر گوشــی معروف حاضر در 
فهرست اســت. یک موبایل اندرویدی اقتصادی با وزن 
۱۷9گرم، قاب شیشه ای، پردازنده اسنپدراگون6۷8 با 
معماری ۱۱نانومتری، شــش گیگابایت حافظه موقت، 
صفحه نمایش 6.4اینچی، دوربین چهارگانه، باتری ۵هزار 
میلی آمپر ساعتی وغیره که یک ماه پیش قیمت آن به 
زیر ۵میلیون تومان رســید، اما از دو روز پیش با افزایش 
مجدد قیمت، حدود ۵میلیون و 3۰۰هزار تومان فروخته 

می شود.
نوکیا ۵.4 دیگر گوشــی که وارداتش ممنوع اعالم شده 
در ماه گذشته تا 3میلیون و 6۰۰هزار تومان عقب نشینی 
کرده بود، اما در ابتدای هفته اخیر و دو روز پس از انتشار 
نامه رگوالتــوری در بازار 4میلیــون و ۱۱۰هزار تومان 

فروخته می شود.
موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که نگاهی 
به بازار موبایل بیندازیم و وضعیت آن را زیر نظر بگیریم؛ 
در بازه قیمت گوشی های حاضر در فهرست ممنوعیت 
واردات، گزینه های کمی باقی مانده اند که دست بر قضا 
همه شان به برند سامسونگ و هوآوی تعلق دارند. به این 
ترتیب بیشترین ســود و منفعت از ممنوعیت واردات 
گوشی  های شیائومی و نوکیا و ریلمی، به دلیل ناتوانی در 
برقراری تماس با سرشماره های ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ نصیب 
برند کره ای سامسونگ خواهد شد تا با خاطری آسوده تر 
به نسبت گذشته، جای پایش را در بازار موبایل ایران سفت 
کند. به نظر شما هم انجمن واردکنندگان موبایل به همین 
دلیل نامه نوشته و خواســتار تجدیدنظر رگوالتوری در 

تصمیم خود شده اند؟

هزینه ها به سرعت رو به افزایش است و ایجاد پس انداز 
شاید رویایی بیهوده به نظر برسد.اما تغییرات کوچک 
در حال حاضر می تواند منافع بزرگی را بعدا به همراه 
داشته باشــد. این مراحل اساســی را دنبال کنید تا 
پیشرفت معناداری را در جهت آینده مالی روشن تر 

شروع کنید.
هیکدرصدفکرکنید

تصمیم بگیرید در ماه آینده فقط یک درصد از درآمد 
خود را پس انداز کنید؛ با این کار، شما یک تغییر مهم 
ذهنی را زیر و رو خواهید کرد. قبال شما فردی بودید 

که برای مدت طوالنی پس انداز نمی کرد، اما اکنون این 
کار را می کنید. این یک تفاوت کلیدی است زیرا اگر 
قبال این عادت را ایجاد کرده باشید، افزایش پس انداز 

خود بسیار آسان تر است. 
درخصوصبودجهخــودتجزیهوتحلیل

کنید
ممکن است فکر کنید که اتاق تنفس ندارید، اما نگاهی 
دقیق به پولی که در ماه گذشــته پس انداز کرده اید، 
بیندازید. هر هزینه را به دو دسته تقسیم کنید: »نیاز« 
و »خواسته«. سپس »خواسته های« خود را برآورده 

کنید. و ســپس تمرکز خود را روي این بگذارید که 
هزینه های اضافی را کاهش دهید تا در بودجه خود فضا 

برای پس انداز منظم ایجاد  شود.
آیندهتانرادراولویتقراردهید

هر ماه قبض های معمولی را پرداخت می کنید از جمله 
قبض تلفن همراه، وام دانشجویی، اجاره خانه. شخص 
دیگری را نیز به آن لیســت اضافه کنیــد: آینده تان 
را. وقتی بــا پس اندازها به عنوان مســاله اي اجباری 
 برخورد کنید، جدی ماندن در مســیر را بسیار ساده  

خواهید کرد.

آنرااتوماتیککنید
هنگامی که متوجه شدید چقدر می خواهید در هر ماه 
پس انداز کنید و مطمئن هستید که درآمد کافی برای 
رسیدن به این هدف را دارید، می توانید انتقال خودکار 
بین حساب های جاری و پس انداز خود را تنظیم کنید. 
با خودکار کردن سپرده ها، می توانید وسوسه هدایت 

پول اضافی خود را به چیزهای دیگر از بین ببرید.
آهستهوپیوستهپیشبروید

با ایجاد عادت اولیه پس انداز و پایبندی به اهداف خاص 
و دست یافتنی، زمینه را برای یک عمر پیشرفت مالی 
فراهم کنید. این را به یاد داشته باشید که اگر این دستور را 
در زندگي  خود قرار دهید، شاید به مقادیر کم اما می توانید 

بلندپروازانه ترین اهداف خود را پس انداز کنید. 

5 مرحله برای شروع پس انداز 
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سال۱389 مصوبه اي قانوني تکلیف 
زباله هــای الکترونیکی را در کشــور 
مشخص کرد با این وجود این مسوولیت 
همیشه پاسکاری شــده است. پس از 
آن، هجدهم اسفندماه ۱394 وزارت 
ارتباطات با سازمان محیط زیست یک 
تفاهم نامه در خصوص این زباله ها به امضا رساندند که البته 
همان طور که قابل پیش بینی بود این تفاهم نامه نیز تکلیف 

زباله هاي الکترونیکي در کشور را مشخص نکرد.

زباله های الكترونیكی
از ۱۵ اسفند ۱384 که اولین تالش ها براي ساخت 
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون 9 ماهواره 
ساخته شده که علی رغم صرف هزینه های میلیون 
دالری، وضعیت هریک نامعلوم تر از دیگری است. 
در آخرین مورد رییس سازمان فضایی اعالم کرده، 
طبق بررســی های کارشناســانه در مورد ماهواره 
مصباح به این نتیجه رســیده ایم کــه هزینه های 
پرتاب این ماهواره بسیار باالست و ارزش ندارد که 

آن را به فضا بفرستیم.

ماهواره های ایرانی 
پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد 
کسب و کار دیجیتال در ســال ۱39۵ به تایید ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. در این مقطع حدود 
4۰ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار 
شد با توســعه محتوا تاثیر قابل توجهی بر حوزه های 
علمی، پژوهشــی و اقتصادی کشــور گذاشته شود. 
آخرین خبر از این طرح اما این است که ظاهرا اجرای 
آن به طور کلی از اولویت های پروژه اقتصاد مقاومتی 

خارج شده است.

10برابر کردن محتواي الكترونیكي
چهارم اســفند ۱396 بود که وزیر 
ارتباطات در توییتي وعده ایجاد ارز 
دیجیتالی داخلي توسط پست بانک 
را مطرح کــرد. جهرمي، هشــتم 
اردیبهشت  ماه سال ۱39۷ این بار 
از آماده ســازی مدل آزمایشی ارز 
دیجیتالی ایرانی خبر داد. با ایــن وجود تا این لحظه 
همچنان خبري از سرنوشــت، کارکرد و خروجی ارز 

دیجیتالی ملي نیست.

ارز دیجیتالی داخلي
پنجم اســفند ماه ۱396 پنج الیحــه مرتبط با نظام 
حقوق فناوری اطالعــات و ارتباطات بــرای ارایه به 
هیــات دولت رونمایی شــد. حمایــت از اطالعات و 
حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، مســوولیت 
ارایه دهنــدگان خدمــات حوزه فنــاوری اطالعات، 
شناســه های الکترونیکی، حکمرانــی الکترونیکی و 
تراکنش هــای الکترونیکی از جملــه این پنج الیحه 
بودند که قرار بود در مجلس مصوب و به قانون تبدیل 
شوند که البته همچنان خبری از سرنوشت آن نیست.

لوایح پنج گانه حقوق فناوری اطالعات 

هجدهم بهمن ماه سال ۱396 وزیر 
ارتباطات ابالغ استفاده از آنتی ویروس 
پادویش در دستگاه های دولتی را به 
عنوان یک دســتور حاکمیتی اعالم 
کرد. اگرچه از همــان زمان تاکنون 
انتقادات متعددی به مخاطرات استفاده 
انحصاری از تنها یک آنتی ویروس مطرح شد لیکن همچنان 
گزارشی از میزان پیشرفت و اجرای این دستور حاکمیتی از 

سوی دستگاه های دولتی نیست.

الزام دولتی ها به نصب پادویش
دوم آبــان مــاه ســال ۱396 وزیر 
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت 
از کودکان در فضای مجازی در روز 
۱3 آبان و همزمان با روز دانش آموز 
خبر داد. با این وجود تاکنون خبري 
در خصوص رونمایي این سند منتشر 
نشده است. تولید محتوای متناسب با کودک و نوجوان در 
این فضا نیز در این سند پیش بینی شده بود که از میزان 

پیشرفت آن اطالعی در دست نیست.

سند مراقبت از کودکان در فضای مجازی 
از دی ماه سال ۱393 با مصوبه شورای عالی اشتغال 
برای توسعه اشــتغال مبنی بر »مزیت های استانی« 
با عنوان »توسعه کســب و کار و اشــتغال پایدار« یا 
»تکاپو« در دستور کار قرار گرفت و آنگونه که مجریان 
طرح مي گفتنــد بهمن ماه 94 در کارگروه شــورای 
برنامه ریزی استان تصویب و از سال 9۵ وارد فاز اجرایی 
شــد. با این وجود تاکنون نتیجه مشخصي از میزان 
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد ۱3۰ هزار شغل 

در بخش ICT نیست.

برنامه دفاع سایبریطرح تكاپو
رییس مجلس شــورای اسالمی در 
۲8 اسفند ماه ۱39۵، قانون برنامه 
ششم توسعه کل کشور را که توسط 
شورای نگهبان تایید نهایی شده بود، 
به منظور اجرا به رییس جمهور ابالغ 
کرد. در قانون برنامه ششــم توسعه 
کشور، برنامه دفاع سایبری مناسبی برای افزایش چتر 
امنیت سایبری پیش بینی شده بود که البته تا این لحظه 

هیچ آماري از پیشرفت آن منتشر نشده است.

در ۲۱ تیر مــاه ۱394 محمود واعظــي وزیر وقت 
ارتباطات مصوبه مربوط به »نظام ملي آدرس گذاري 
کشــور«)GNAF( را براي اجرا به تمام دستگاه هاي 
اجرایي کشــور ابالغ کرد. در این نظام امکان بررسي 
و صحت سنجي آدرس به همراه موقعیت جغرافیایي 
مقدور اســت و همین امر مي تواند باعــث باال رفتن 
ضریب ایمني ســایت هاي دولتي شود که پیشرفت 
دقیق و نتیجه این طرح که اجرای آن به عهده شرکت 

پست بود، مشخص نیست.

GNAF  طرح

۲3 تیر ماه ۱39۷ یک عضو کمیسیون 
مصادیق مجرمانه اعالم کرد که وزارت 
ارتباطات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی 
و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی 
یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با 
سایت های قمار و شرط بندی به دولت 
ارایه  کرده اند و انتظار می رود در آینده ای نزدیک در صورت 
تصویب لوایح مذکور، تبدیل به قانون شوند. این لوایح نیز در 

زمره ناتمام های حوزه فاوا قرار دارند.

لوایح قمار و شرط بندی
مطالعات اولیه نیازسنجی، امکان سنجی 
اپراتور ماهواره مخابراتی بومی از سال 
۱394 توسط سازمان فضایی ایران آغاز 
شد و چارچوب کلی آن در رگوالتوري به 
تصویب رسید. سیزدهم تیر ماه ۱39۷ 
اما مدیرکل سازمان فضایی ایران پس از 
گذشت سه سال اعالم کرد که بررسی و صدور مجوز پروانه 
تدوین شده براي فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی در کشور، 

در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. 

پروانه اپراتور ماهواره ای
حکم مربوط به اجرای طرح نظام جامع 
مالیاتی به ماده ۵9 قانون برنامه ســوم 
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح 
جامع مالیاتی بــاز می گردد. به همین 
منظور در ســال ۱383 اعالم شد که 
شرکت دیلویت کانادا برای برنامه ریزی 
و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری شده و در برنامه 
اجرایی طرح جامع مالیاتی 3۷ پروژه در پنج محور سازماندهی 

شده بود که این طرح هنوز به سرانجام کامل نرسیده است. 

نظام جامع مالیاتی
پنجم خرداد ماه سال ۱39۷ مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش 
نرخ مکالمات بین الملل از طریق دو صفر، 
در صورت آزادسازی ارایه این خدمات در 
کشور خبر داد. بر این اساس به جای آنکه 
شرکت زیرساخت به صورت مستقیم با 
اپراتورهای بین الملل قرارداد ببندد، قرار است اپراتورهای داخلی 
با طرف خارجی قرارداد بسته و شرکت زیرساخت تنها بحث 

تحویل ترافیک را عهده دار باشد.

خروج زیرساخت از مكالمات بین الملل
۲8 اردیبهشــت ماه ســال ۱39۷ معاون پیشگیری 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی تهران با اشاره 
به ضرورت ایمن سازی اماکن ناایمن پایتخت، گفت: 
از مســووالن ذی ربط می خواهیم که فشار بیشتری 
بیاورند تا ساختمان عالء الدین ایمن سازی اش نهایی 
شود. باوجود آنکه پایتخت تجربه حادثه تلخ پالسکو 
را پشت سرگذاشــته اما به نظر مي رســد هشدارها 
درباره عالءالدین جدي گرفته نشده و این موضوع نیز 

همچنان بالتکلیف بماند.

ایمن سازی عالءالدین

 ژاپن با انگیزه تمایل به نمایش قــدرت صنعتی خود به دنیا، 
برخی از بزرگ ترین شرکت های ژاپن سال ۲۰۲۰ را به عنوان 
زمان مناســب برای رونمایی از فناوری های جدید هدف قرار 
داد که می تواند در مواردی مانند ارتباطــات از راه دور، تلفن 
همراه، اتومبیل، لوازم الکترونیکی مصرفی و حتی نحوه تماشای 
رویدادهای زنده انقالبی به وجود آورد.  با ظهور این فناوری های 
جدید در ژاپن، به احتمال زیاد نحوه تجربه بازی های المپیک 
در سال  ۲۰۲۰  که در سال ۲۰۲۱ برگزارشد مي توانست کامال 
متفاوت تر از قبل اجرا شــود.  در این مطلب قصد داریم هفت 
فناوری آینده نگرانه در المپیک آینده توکیو که قبل از شیوع 

کووید ۱9 برنامه ریزی شده بود، را ذکر کنیم.
1.قطارهایمگلو

آخرین باری که توکیو در ســال ۱964 میزبان المپیک بود، 
آنها جهان را با شینکانســن shinkansen که معموال در 
انگلیسی با نام قطار گلوله bullet train شناخته می شود، ارایه 
دادند.  در آن زمان، این سریع ترین قطار در جهان بود و بازگشت 
مجدد ژاپن را به عنوان یک رهبر فناوری نشان داد.  امروز ژاپن 
همچنان با معرفی قطارهای مگلو در خط مقدم نوآوری قطار و 
ترانزیت سریع السیر پیشرو است.  اگرچه قطارهایی که از شناور 
مغناطیسی استفاده می کنند، سال هاســت در حال فعالیت 
هستند، در سال ۲۰۱۵ ژاپن با قطار مگلو که سرعت آن 3۷4 
مایل در ساعت است، رکورد سرعت زمینی را برای سفر ریلی 
شکســت.  اگر آنها بتوانند قطار را بیشتر توسعه دهند و از نظر 
تجاری آن را مقرون به صرفه کننــد، ژاپن می تواند در زمینه 

حمل ونقل افتخار دیگری بیافریند.

2.دستیارهایروبات
همه می دانند ژاپن چقدر روبات ها را دوســت دارد.  بنابراین 
شایسته است که در بازی های المپیک ۲۰۲۰ )۲۰۲۱( توکیو، 
ارتشــی از روبات ها وجود داشته باشد که برای کمک به مردم 
محلی و بازدیدکنندگان خارجی از همه چیز از راهنمایی کردن 
تا حمل چمدان کمک کند.  محله اودایبــا در توکیو عالوه بر 
اسکان بسیاری از ورزشکاران بازدیدکننده، همچنین مکانی با 
عنوان اصطالحا دهکده روبات خواهد بود که مملو از این مراقبان 

مکانیکی مفید است.
3.تاکسیروبات

 شرکت های عظیمی مانند اپل، گوگل، مرسدس و تویوتا در 
تالش هستند اولین خودروهای خودران را وارد بازار کنند.  به 
همین دلیل اگر DeNA که یک شرکت تجارت الکترونیکی 
و غول بازی های موبایلی است، موفق به شکست آنها شود، یک 
موفقیت چشمگیر خواهد بود.  این شرکت مستقر در توکیو، 
وعده داده اســت که نســخه خود از خودروی خودران به نام 
Robot Taxi را به موقع بــرای بازی های المپیک ۲۰۲۰ 

آماده و اجرا کند.  
K 84.پخشهایتلویزیونی

 سال ۱964 هنگامی که توکیو برای اولین بار میزبان بازی های 
تابســتانی بود، تلویزیون هــای رنگی به ســرعت تبدیل به 
استانداردی برای تماشا در خانه شدند. با بازگشت بازی های 
۲۰۲۰ )۲۰۲۱( بــه توکیو اما، ژاپن قصــد دارد انقالبی دیگر 
در پخش فنــاوری تصویربــرداری با وضــوح 8K آغاز کند. 
 نمایشگرهای پیشرفته جدید با رزولوشــن ۷،68۰ پیکسل 
افقی و 43۲9 پیکسل به صورت عمودی   ۱6 برابر پیکسل های 
نمایشگرهای با وضوح باالســت.  در واقع این نمایشگر وضوح 
۱9۲۰ در ۱۰8۰ پیکســل را ارائه می دهد.  وضوح باالتر یک 
تصویر متحرک واضح تر، عمیق تر و نرم تر از هر زمان دیگری را 
نوید می دهد.  وضوح تصویر 8K  همچنین می تواند برای مناطق 
خارج از پخش تلویزیونی مفید باشد.  برای مثال، اقدامات پزشکی 

می تواند از افزایش وضوح بینایی برای تشخیص بهتر و انجام 
عمل های جراحی استفاده کند که تا کنون غیرممکن است.  

5.مترجمانفوری
 با وجود تعداد زیادی از خارجیانی که در دهه گذشته به ژاپنی 
صحبت می کردند، در هر نوع رویداد بزرگ بین المللی مانند 
المپیک به طور حتم محدودیت های زبانی وجود خواهد داشت. 
 به همین دلیل در ســال ۲۰۲۱، ژاپن قصد دارد جدیدترین 
فناوری ترجمه فوری را معرفی کند.  سیستم ترجمه در زمان 
واقعی شامل برنامه هایی اســت که می توانند روی تلفن های 
هوشمند و سایر دستگاه های متصل به اینترنت نصب شوند. 
 برای استفاده از برنامه، تمام افراد، کاری که باید انجام دهند این 
است که زبان مقصد خود را انتخاب کنند، در دستگاه صحبت 
کنند و سپس منتظر بمانند تا آنچه را گفته شد، به شکل صوتی 

و تصویری، ترجمه و تبدیل کند.
این نرم افزار، صدا را تجزیه و تحلیــل می کند و نزدیک ترین 

ترجمه را از مجموعه گسترده ای از جفت عبارات ذخیره شده 
در پایگاه داده خود انتخاب می کند.  هرچه بیشــتر استفاده 
شــود، با افزایش تدریجی مقدار داده های قابل اســتفاده در 
سرور، پیچیده تر می شود )البته با رضایت کاربر(.  تولیدکننده 
الکترونیک پاناســونیک همچنین در نظر دارد دستگاهی به 
اندازه کارت اعتباری با قابلیت ترجمه ژاپنی به ۱۰ زبان اصلی 
دیگر عرضه کند.  آنها همچنین برنامه  ای را برای بازدیدکنندگان 
فراهم می کنند که می تواند عالئم خیابان های ژاپنی را بخواند و 

بالفاصله آنها را ترجمه کند.
6.بارشهایشهابیساختهشدهتوسطانسان

ژاپن تایمز گزارش داده یک شرکت به نام ALE در حال توسعه 
یک ریزماهواره است که به دور زمین می چرخد و ده ها کره کوچک 
را بیرون می کشد تا یک بارش شهاب سنگ ساخته شود.  پس از 
پرتاب شدن، کره ها با شعله ور شدن در جو زمین با سقوط حدود 
هشت کیلومتر در ثانیه، بسیار درخشان می شوند.  طبق گزارش 

ALE، تمام کره ها حاوی یک فرمول شیمیایی مخفی هستند و 
می توان با غلظت مواد اولیه، رنگ هایی را که هنگام پخش شدن در 
آسمان منتشر می کنند، تغییر داد اما همان قدر که ایده نمایش نور 
شهاب مصنوعی زیبا به نظر می رسد، مطمئنا ارزان نخواهد بود.  بر 
اساس برآوردها، هر ستاره تیراندازی در ابتدا حدود یک میلیون 
ین هزینه می کند تا به شرکت کمک کند که تقریبا میلیارد ین 

موردنیاز برای توسعه و پرتاب ماهواره کوچک را جبران کند.
7.انرژیپاکوتجدیدپذیر

 از زمان حوادث فاجعه بار پیرامون زلزله ۲۰۱۱ و سونامی ژاپن، 
این کشور، چشم به منابع جایگزین برق برای کاهش نیروگاه 
هسته ای فوکوشــیما که در حال ترمیم  اســت، دارد.  اکنون 
شرکت های بزرگی مانند بویینگ، جلبک ها را به عنوان یک 
منبع سوخت پاک و تجدیدپذیر بالقوه ستایش می کنند.  نکته 
شگفت انگیز جلبک ها توانایی مکش دی اکسید کربن و تبدیل 
آن به انرژی است.  همچنین نسبت به بسیاری دیگر از انرژی های 
سبز زمین، سازگار با محیط زیست است زیرا می تواند در هر 
هکتار، انرژی بیشتری تولید کند و نسبتا آسان پرورش یابد. 
 بویینگ پیش بینی می کند تا زمان حضور المپیک در ژاپن در 
سال ۲۰۲۱، گردشگران بتوانند با جت های سوخت شده از روغن 

جلبک پرواز کنند.
عالوه بر این، ژاپن همچنین در حال برنامه ریزی برای تامین 
نیرو در ســاختمان  ها با اســتفاده از منبع تغذیه جایگزین بر 
اساس فراوان ترین عنصر در جهان یعنی هیدروژن است.  دولت 
ژاپن قرار است 4۰میلیارد ین )33۰میلیون دالر( برای توسعه 
فناوری های مبتنی بر گاز هیدروژن که می تواند بدون تولید 
محصوالت جانبی مضر در هنگام مخلوط شــدن با اکسیژن 
در یک سلول ســوختی، انرژی تولید کرده و سرمایه گذاری 
کند.  اگر همه چیز طبق برنامه پیش رود، یک خط لوله بزرگ 
زیرزمینی ساخته خواهد شــد تا هیدروژن کافی برای تامین 
انرژی کل دهکده المپیک، از جمله ترانزیت، مسکن ورزشکاران 

و سالن های مطبوعات تولید شود.
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آسیه فروردین 

کمبود نیروی متخصص در حوزه امنیت سایبری به یک بحران 
در عرصه امنیت سایبر مبدل شده و شرکت های مختلف در تالش 

هستند به هر نحو ممکن بر این بحران غلبه کنند.
به گزارش  زد دی نت، ســرمایه گذاری انــدک در این زمینه و 
عدم رغبت برای تحصیل در حوزه امنیت ســایبری باعث شده 
تا بسیاری از مؤسســات و نهادهای دولتی و خصوصی در سراسر 
جهان برای تأمین نیروی متخصص در بخش یادشده دچار مشکل 

شــوند و فشــار کار زیادی به فعاالن در این بخش تحمیل شود. 
دورکاری ناشی از شیوع ویروس کرونا موجب شده تا چالش های 
بیشتری برای تأمین امنیت زیرســاخت های شبکه ای به وجود 
آید و یک مطالعه جهانی در این زمینه که توسط انجمن امنیت 
سیســتم های اطالعاتی و مؤسســه تحلیل گر گروه استراتژی 
شرکت های تجاری انجام شده، نشــان می دهد کمبود سرمایه 
گذاری در حوزه تأمین امنیت سایبری در کنار چالش فشار کاری 

می تواند شــرایط را در این بخش بحرانی تر کند. بررسی یادشده 
که از طریق گفتگــو با بیش از ۵۰۰ متخصص امنیت ســایبری 
در سراسر جهان انجام شده، نشــان می دهد از نظر ۵۷ درصد از 
پاســخ دهندگان کمبود نیروی ماهر در حوزه امنیت سایبری بر 
روی ســازمان های مختلف حرفه ای تأثیر منفی گذاشته است. 

۱۰ درصد از پاسخ دهندگان این تأثیر را بسیار جدی دانسته اند.
6۲ درصد از پاســخ دهندگان هم گفته اند کــه کمبود نیروی 

متخصص فشــار کار فعاالن در حوزه امنیت سایبری را افزایش 
داده اســت. 38 درصد از این متخصصان اظهار داشــته اند این 

وضعیت بر سالمت روانی آنها تأثیر منفی گذاشته است.
بر اســاس این گزارش نبردهای سایبری ناشــی از حمالت باج 
افزاری در بســیاری از مشــاغل چالش های ویرانگــری ایجاد 
کرده و در حال حاضر متخصصان امنیت ســایبری با بزرگترین 
تهدیدها به چالش کشــیده شده شــده اند ۵۰ درصد از پاسخ 
دهندگان گفته اند افزایش دورکاری به علت شیوع ویروس کرونا 
 باعث افزایش استرس و بیشتر شــدن نگرانی های حرفه ای آنها 

شده است.

کمبودمتخصصامنیتسایبریروزبهروزبحرانیترمیشود
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ظاهرا مرکز توســعه تجارت الکترونیکی عزم خود را جــزم کرده تا تمامی 
پذیرنده هایی که از پرداخت یارها، درگاه می گیرند، حتما اي نماد داشــته 
باشند وگرنه نباید هیچ گونه خدماتی از سوی پرداخت یارها به آنها ارایه  شود؛ 
موضوعی که از نظر پرداخت یارها و بازیگران حــوزه فین تک ایران با قانون 

مغایرت دارد و نباید الزامی در این خصوص باشد.
اوایل امسال بود که جلسه ای با حضور پرداخت یارها ، نمایندگان بانک مرکزی و 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار شد تا به آنها گفته شود داشتن اي نماد 
برای پذیرندگان آنها اجباری است؛ موضوعی که پرداخت یارها با آن مخالفت 
کردند و جلسه، در نهایت بدون هیچ نتیجه خاصی به پایان رسید و قرار شد در 

جلسات بعدی، این موضوع حل و فصل شود. 
پرداخت یارهــا معتقدند اصــرار به دریافــت نماد اعتمــاد الکترونیکی، 
کسب وکارشان را با اختالل مواجه خواهد کرد اما به تازگی شرکت شاپرک 
با ارسال نامه ای به شرکت های پرداخت یار، از آنها خواست تا از مردادماه به 
کسب وکارهای مجازی که دارای »اي نماد« نیستند، درگاه پرداخت اختصاص 
ندهند. این در حالی است که مخالفت پرداخت یارها با دریافت اي نماد بیشتر از 
آنجایی است که خود را کسب وکار نو می دانند و ورود به چنین روندی آنها را از 
پیشبرد اهداف شان دور خواهد کرد. از طرفی مرکز توسعه تجارت الکترونیک 
مدعی است این قانون، مدتی پیش تدوین شده و اجرای آن تا امروز به تعویق 

افتاده است.
شــرایط تا جایی پیش رفت کــه پرداخت یارها اصرار بــر دریافت اي نماد 
را غیرقانونی عنــوان کــرده و آن را مانع فعالیت خــود می دانند. مدیران 
کســب وکارهای پرداخت یاری حتی در مواردی عنــوان کرده اند چنین 
تصمیمی در حقیقت تیشه به ریشه کسب وکار آنهاست. از همین رو، تالش 
خود را به کار برده اند تا چنین طرحی را متوقف کنند و اجازه تبدیل آن را به 
یک اجبار قانونی ندهند. پیگیری های پرداخت یارها تا جایی ادامه پیدا کرد که 
انجمن فین تک با ارسال نامه از مجلس گرفته تا سازمان بازرسی کل کشور و 
حتی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی و برخی دیگر از نهادهای ناظر، 

خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
از این رو، در شصت ودومین میزگرد آنالین از سلسله نشست های تخصصی 
بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع »اي نماد، فرصت یا تهدید« که با حضور 
آقایان محمدجواد هادی  دهکردی، معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی و محمدمهدی شریعتمدار، رییس هیات مدیره انجمن فین تک 
ایران برگزار شد، ابهامات این تصمیم، یعنی الزامی کردن اي نماد، موردبحث و 

تبادل نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت وگو، پیش  روی شماست. 
آیاکارکردیکهدرخصوصاينماددرایرانداریم،درهیچجای
دنیا،شبیهایننهادوجودداردکهازدولتواردفضایتعاملتجارت
الکترونیکشــودومردمرابهاینسمتسوقدهدکهباحمایت
آننهاد،تجارتالکترونیکتوســعهیابد؟اينمادنشاناعتماد
الکترونیکاستتابهکسبوکارهاییکمککندکهتازهشروع
کردهاندومردمبهآنهااعتمادندارندواعتمادبخشیایجادکند.آن
همبهخاطرخودکسبوکار.درواقعبایدطوريباشدکهصاحبان
کسبوکارایننیازرااحساسکنندکهاگراينمادداشتهباشند،
کسبوکارشانبهترتوسعهپیدامیکندتاترغیبشدهوبهسمت
اينمادبروند.امامادقیقــابرعکسعملمیکنیمومعتقدیمهر
کسبوکاریاولبایداينمادداشتهباشد.اگرمدلبینالمللیوجود
داردکهشمابراساسآنحرکتمیکنید،بفرمایید.همچنینکارکرد
نهاییاينماددرهمین100هزارتاییکهوجودداشته،چهبودهاست؟
آیااينمادباعثشدهفضایکسبوکارتجارتالکترونیکمابه
درستیجلوبرودیااینکهکسبوکارهاخودشانمدیریتکردند.اگر
کسبوکاریقرارباشدتخلفکندواينمادجلویدرگاهشرابگیرد،
بهســمتکارتبهکارتمیرودامااگرکسبوکاردرستیباشد،
صددرصدخودسانسوریمیکند.چهدلیلیداردیککسبوکار
بخواهدتخلفیانجامدهدکههممشتریاشراازدستبدهدوهم
دچارمسایلقانونیشود.البتهبندهصحبتهایآقایجهانداررا

خالصهکردم.دراینزمینهنظرتانرابفرمایید.
هادی: البته سواالت و نکات متعددی توسط آقای جهاندار مطرح شد اما چند 
نکته مهم است. شما در نکات تان فقط به کسب وکارها توجه کردید در حالی 
که طبق اساس نامه، حمایت از حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیکی، از 
کارکردهای اي نماد است. درباره سوال شما و اینکه کسب وکاری تازه در حال 
شروع فعالیت است و مردم قرار است به آن اعتماد کنند، یک بحث مطرح 
است اما شما دو حوزه را نمی بینید. یکی از آنها مسایل حاکمیتی است. ممکن 
است کسب وکاری، کاالی ممنوعه عرضه کند، قوانین و مقررات را زیرپا بگذارد، 
تخلف و کالهبرداری کند. آیا این کسب وکار باید از سیستم بانکی و پرداخت 

کشور سرویس بگیرد؟ این امر، نکته ای است که شما به آن توجه نکردید!
خباگردرگاهراببندید،ازطریــقکارتبهکارتوپولنقد

اقداممیکند.
هادی:هر حوزه ای ساماندهی شود، ممکن است جایگزین هایی وجود داشته 
باشد و تقویت شــود. البته درصد قابل توجهی به قوانین و مقررات تمکین 
می کنند اما بعدا اگر الزم باشد هر اقدامی انجام  دهیم، اقدامات مکمل را انجام 

می دهیم؛ یعنی با این یک اقدام تمام نمی شود. نتیجه این حرف که اگر یک 
حوزه را ساماندهی کنیم، ممکن است کسب وکار به یک حوزه دیگر مهاجرت 
کند، این نیست که آن حوزه را ساماندهی نکنیم بلکه نتیجه اش این است که 
به یک ساماندهی اکتفا نکنیم و روش های بعدی تخلف و دور زدن قانون را 
نیز شناسایی و راهکارهای مناسب برای آن طراحی کنیم. بنابراین باید دقت 

بیشتری روی این موضوع صورت گیرد. نکته شما اشتباه نبود بلکه...
اجازهبدهیدیکسوالشــفافبپرسم.فرضکنیدیکنفر
درگاهیبهنامکتابفروشــیگرفتهاماقراراستکاالیممنوعه
بفروشد.قطعادربسترفروشوویترینسایت،کاالیممنوعهرا
نمیگذارد.درویترینخود،مثالکتاب»شازدهکوچولو«رامیگذارد
اماپشتآنموادمخدرمیفروشد!حاالشمااينمادرابهعنوان
کتابفروشیبهاینفرددادهاید،چگونهمتوجهمیشویداینفرد،

کتابمیفروشدنهموادمخدر؟!
هادی:ما از طریق نظارت های دوره ای و موردی و پایشگرهای هوشمند، این 
کسب وکارها و به خصوص کاالهای ممنوعه را به صورت ویژه پایش می کنیم 
و در زمینه کاالهای غیرمنطبق مثال فروختن طال، فرد باید به گروه کاال بیاید 
و خدمتش را اضافه کرده و اقدامات الزم را انجام دهد. در این زمینه ما ابزار 
شناســایی را داریم و بر آن نظارت می کنیم. در فضای تجارت الکترونیک، 
چالش های متعددی داریم و در حوزه ســایت ها، میزان آن کمتر اســت و 
در صفحات مجازی به دلیل اینکه رگوالتوری در آن ضعیف بوده و کشــور، 
تصمیمات مشخصی را درخصوص آنها مثال شبکه های اجتماعی خارجی 
نگرفته، بیشتر است. شــما االن درباره وضعیت موجود صحبت می کنید و 
می گویید در سایت، علنا کاالهای ممنوعه را نمی گذارند درحالی که اتفاقا 
سایت هایی را داریم که علنا کاالی ممنوعه را روی سایت خود قرار می دهند و 
از مسیر پرداخت یارها، درگاه پرداخت می گیرند؛ یعنی بدون اي نماد سرویس 
پرداخت می گیرند و این کاالها را می گذارند. شما دستاورد این ساماندهی را 
نادیده می گیرید و بعد به سراغ این مثال می روید که فالنی پشت کتاب شازده 
کوچولو، مواد مخدر گذاشته است! شما سایت های قمار و شرط بندی که پلیس 
فتا در چند مقطع برخوردهایی با آن کرده اند درنظر بگیرید. بنده نمی خواهم 
کارهای ارزشمند آقای شریعتمدار و آقای جهاندار را زیر سوال ببرم، اما این 
نابسامانی که ناخودآگاه از آن دفاع می کنیم، موجب شده در یک مقطع زمانی، 
3۰هزار سایت قمار و شرط بندی شکل بگیرد. این ها که پلیس فتا با آنها برخورد 

کرده، علنی بوده یا خیر؟! 
شریعتمدار:این آمار، اشتباه است و مربوط به پرداخت یارها نبوده.

هادی: اجازه بدهید کالم من تمام شود، بعد نسبت آن را هم عرض می کنم. 
طبق گزارش رسمی پلیس فتا، درصد تخلفات و کالهبرداری ها، در سایت های 

اي نماددار نسبت به غیراي نماددار، یک درصد به 99درصد است.
شریعتمدار:می شود این گزارش را به ما بدهید؟

هادی: اینکه وضعیت موجود را که با زحمت همکاران بنده در مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی، ســایر دســتگاه ها و حوزه ها، عموم مردم که گزارش 
می دهند، دستگاه هایی که در حوزه تخصصی خود نظارت می کنند و خود 
کسب  وکارهایی که تمکین می کنند، ساماندهی شــده، زیر سوال ببریم، 
درست نیست. اگر ما یک چرخه اکوسیستم را لحاظ کنیم، در این چرخه هم 
کسب وکار، هم مصرف کننده و هم حاکمیت نقش دارند. اینکه مصرف کننده 
و حاکمیت را کنار بگذاریم و فقط بگوییم اي نماد در کسب وکار چه نقشی 
دارد، استدالل ناقصی اســت. وقتی کامل اســت که بگوییم اي نماد برای 
مصرف کننده چه کارکردی دارد و قانون گذار چه الزاماتی را لحاظ کرده است. 
نکته دیگر اینکه تخلفاتی که بر اساس آنها اخطار نظارتی ثبت می شود، کامال 
در دستورالعمل اي نماد، مشخص است و به تصویب کارگروهی شامل شش 
دستگاه حاکمیتی شامل پنج وزارتخانه و ناجا رسیده است و خارج از آن، کسی 
نمی تواند تخلفات نظارتی مطرح کند. این تخلفات، کامال مشخص و در سایت 
هم موجود است و کسی که اي نماد می گیرد، تعهد می کند این ها را مطالعه 
کند. اگر اخطار نظارتی وجود داشته باشد، تا زماني که در سه مرحله ابالغ 
نکنیم، پیامک نکنیم، ایمیل نکنیم و در کارتابل ابالغ نکنیم، به هیچ وجه فرایند 

تعلیق، استارت نمی خورد و صرفا زمانی تعلیق اي نماد طبق دستورالعمل کلید 
می خورد که مطمئن شویم کسب وکار، مطلع شده است. ما حتی به مدیرعامل 
پیامک می زنیم تا بعدا گفته نشود کارمند ما توجه نکرده است و مطمئن شویم 
فرصت کافی برای اقدام اصالحی وجود داشته و می توانسته تخلف خود را رفع 
کند یا حداقل به ناظری که برای او اخطار ثبت کرده، اعالم کند که ادعای شما 
قانونی یا غیرقانونی است. ما در مرکز توسعه دبیرخانه نظارت داریم و تا زمانی 
که مطمئن نشویم این فرایند طی شده، به هیچ وجه اي نماد را تعلیق نمی کنیم.
خبدرخصوصماده103صحبتکنیم.طبقاینماده،چطور
میشودپرداختیارهاذیلاینمادهقرارمیگیرندوبایدبهصورت

اجباریاينماددریافتکنند؟
هادی: ماده ۱۰3 را که همه دوستان مالحظه کرده اند. در آیین نامه اجرایی 
قانون مبارزه با پولشویی، یک تعریف از شــرکت خدمات پرداخت داریم و 
یک تعریف از پرداخت یار. در مواد مختلف برای تکالیف مختلف، زمانی که 
آیین نامه تدوین می شد، به طور مفصل در این زمینه صحبت شد. آیین نامه 
بسیار طوالنی و دارای ۱۷۰   ۱8۰ ماده است. در تکالیف متعدد، اصال تفاوتی 
نمی کند که درگاه پرداخت از PSP گرفته شود یا پرداخت یار که یک بحث 
کامال منطقی است. اگر الزاماتی برای کسب و کار از حیث مبارزه با پولشویی 
گذاشته می شود، تفاوتی نمی کند درگاه پرداخت از PSP باشد یا پرداخت یار 
یا حتی ترکیبی از این دو. جمع بندی جلسات این بود که به دلیل اینکه در 
جاهای مختلف آیین نامه تکرار نشود که عبارت شرکت های خدمات پرداخت 
یا پرداخت یارها به کار رود، عبارتی با عنوان ارایه  دهندگان خدمات پرداخت 
که جامع تر اســت، در مواد مختلف فراتر از ماده ۱۰3 به کار برده شد. مانند 
ماده ۷۲ )شناسایی مواد اولیه(، ماده ۱۰۰ )دریافت تعهدنامه رعایت مقررات 
مبارزه با پولشویی و تامین ملی تروریسم(، ماده ۱۰۲ )شناسایی کامل(، ماده 
۱۰3 )کنترل سه گانه ابزار پذیرش(، ماده ۱۰4 )تعیین سطح فعالیت(، ماده 
۱۰۵ )اعالم به روزرسانی اطالعات توسط شــرکت های خدمات پرداخت 
و پرداخت یارها(، ماده ۱۰6 )گزارش عملیات مشــکوک(، تبصره یک ماده 
۱۰6 )تعیین نقطه دسترسی(، تبصره پنج ماده ۱۰6 )تامین زیرساخت ها(. 
در آیین نامه، هفت هشت تکلیف داریم که با عبارت ارایه  دهندگان خدمات 
پرداخت توسط دوســتان در حال اجراســت. عبارتی که بیان شد یعنی 
ارایه  دهندگان از جمله ارایه  دهندگان کیف پول و پرداخت یارها، همان عبارت 
»از جمله« و بعد آن، نشان می دهد که موضوع، پرداخت یارها را نیز شامل 
می شود. بنابراین این موضوع از حیث مقرراتی، روشن است. به عنوان کسی 
که خودم تا ســال 93، قبل از ورود به وزارت صمت، کسب وکار دانش بنیان 
داشته ام، دغدغه دوستان را درخصوص اي نماد درک می کنم. تالش ما در 

مرکز توسعه این بوده که دغدغه های دوستان را مدنظر قرار دهیم. 
جهاندار: این بحث ها چه کمکی می کند؟! ما دربــاره ماده ۱۰3 صحبت 
می کنیم. شما اگر کسب وکار خصوصی داشته اید، ضررش را خودتان می دادید 
و االن در جایگاه دولتی، ضرر تصمیمات شما را کشور می دهد. چرا بحث الکی 
می کنیم؟! من ماده ۱۰3 را می خوانــم: »ارایه  دهندگان خدمات پرداخت 
مکلفند...« کجا گفته شده این ارایه  دهندگان خدمات پرداخت، پرداخت یارها 
را هم شامل می شود؟ شما در جلسات نشسته اید و شفاها به شما گفته اند 

این ها یکی هستند؟!
هادی:خیر! در آیین نامه عرض کردم. 

جهاندار:کدام آیین نامه؟
هادی:سوال می پرسید، باید مکث کنید تا جواب بشنوید! اینکه خودتان سوال 

کنید و خودتان هم جواب بدهید، قطعا همین می شود!
آقایجهاندار!اجازهبدهید.لطفااینبحثراادامهندهید.جناب

هادی،درکدامبندازتصویبنامهآمدهکه...
شریعتمدار: ببخشید من یک نکته عرض کنم. آقای هادی شما فرمودید »از 
جمله«. من »از جمله« نگفتم. گفتم در ماده ۱۱۲ می گوید »از قبیل« چون 

می خواسته همه را ذکر کند.
هادی: همین »از قبیل« اثبات می کند که پرداخت یارها جزو آن هست!

شریعتمدار:خیر اصال ربطی ندارد.

شریعتمدار:اجازه می دهید بنده بحث را پیش ببرم. ماده ۱۱۲ می گوید 
ارایه  دهنده خدمات انتقال وجوه. اصال درباره ارایه  دهندگان خدمات پرداخت 

صحبت نمی کند!
هادی: اگر ربطی نداشت، پس چرا آقای شریعتمدار این ماده را خواندند؟!

شریعتمدار:االن ربطش را به شما می گویم. این ماده می گوید: ارایه  دهنده 
خدمات انتقال وجوه از قبیل کیف پول، پرداخت یاری، متمرکزکنندگی و 
پرداخت سازی و اصال اسمی از ارایه  دهنده شرکت خدمات پرداخت آورده 

نمی شود. 
هادی:بله می دانم. پس ربط آن به ماده ۱۰3 چه بود که آقای شریعتمدار 

خواندند؟
جهاندار:شما می گویید این دو شــرکت، یکی هستند آقای شریعتمدار 
می گوید یکی نیستند. اگر قانون گذار می خواست بگوید این ها یکی هستند 

چرا...
هادی:ماده ۱۱۲ و ۱۰3 اصال به همدیگر ارتباطی ندارد.

جهاندار:من دارم ارتباط آنها را توضیح می دهم. شما نمی خواهید ارتباطش 
را بپذیرید.

شریعتمدار:اجازه بدهید من توضیح بدهم.
جهاندار:بگذارید من این بحث را پیش ببرم.

هادی:بحث ما درخصوص ماده ۱۰3 بود. چه شده االن ماده ۱۱۲ را مطرح 
می کنید؟ گام به گام نمی خواهید جلو بروید؟!

جهاندار:گام به گام جلو می رویم.
هادی:پس اول ارتباط ماده ۱۱۲ و ۱۰3 را صریح بفرمایید.

جهاندار:شما آن را فراموش کنید.
هادی:نمی شود که! اگر بقیه صحبت های شما هم همین طور است، لطفا 

درباره موضوعی که تخصص ندارید، نظر ندهید.
جهاندار: این چه وضع بحث کردن است!

لطفایکلحظهاجازهبدهید.بحث،شلوغشد!فارغازاینکه
پرداختیارهاشاملتصویبنامههیاتوزیرانمیشوند،استعالم
حقوقیراازهیاتوزیرانبایدگرفتیادیوانعدالتاداری.درست

است؟آیااستعالمانجامشدهاست؟
هادی:تمام شد و رفت! فارغ از اینکه این موضوع در آیین نامه صراحت دارد، 

هر دستگاهی در حوزه تکالیف قانونی خودش...
جهاندار:کجای آن صراحت دارد؟!

هادی: عرض کردم سوال تان را دوباره جواب می دهم؛ البته اگر مکث کنید و 
دوباره بشنوید! فکر می کنم متوجه سوال هم نیستید!

جهاندار: االن دوستان در گروه هستند. شما از دوستان بپرسید متوجه شدند 
به کجا استناد می کنید!

یکلحظهاجازهبدهید!شنیدمآقایهادیگفتنداستعالم
گرفتهاند.

هادی:بله. البته بحث حقوقی از روی صراحت آیین نامه، مشخص است و تا 
جایی که می دانم حوزه پرداخت بانک مرکزی از اداره بررسی های حقوقی بانک 

مرکزی استعالم گرفته است.
آنجامحلاشتباهیاست.

هادی:عرض من این است که موضوع، روشن است و مغالطه ای که دوستان 
می کنند، شنوندگان متوجه هستند. بحث ما ماده ۱۰3 بود اما دوستان به 
ماده ۱۱۲ اشاره کردند که موید عرض بنده است. زمانی که در این استدالل، 
باید به نقطه ای برسند که مجاب شوند، فراموش می کنند و مسیر دیگری را 
طی می کنند! با شاخه به  شاخه پریدن و خارج شدن از چارچوب حقوقی به 
جمع بندی نمی رسیم. دغدغه دوستان از حیث ناکارآمدی در حاکمیت، قابل 
درک است و بنده هم به عنوان یک شهروند آن را درک می کنم و باید هم آن 
را برطرف کنیم. درباره اینکه اشاره کردید اگر اجرای کامل قانون اتفاق بیفتد 
و این نماد الزامی شود، دوستان دغدغه دارند این الزام از حیث ضمانت اجرایی 
مانع شود. بهترین چیزی که اثبات می کند، رویه و سابقه مرکز توسعه تجارت 

الکترونیکی است.
جهاندار:کارنامه شما که مشخص است. اصال بحث چیز دیگری است! آقای 

افتاده درخصوص بحث حقوقی صحبت کنیم. 
آقایجهانداراجازهبدهیدبندهبحثرامدیریتکنم.جناب
هادی!نمیدانمچراپاسخشفافنمیدهید.لطفابهطورمشخص
درخصوصسوالمطرحشدهپاسخدهیدوبهسوالقبلوبعداشاره
نکنید!دربارهمصوبههیاتوزیران،اختالفنظربینبخشدولتیو
خصوصیوجوددارد.اینکهبخشدولتیبگویدشفافاستوآنچهما
تصورمیکنیمدرستاست،شمادرجایگاهوزارتصمتنمیتوانید
چنینچیزیرامطرحکنیدچونیــکبخشخصوصیدربرابر
شماستکهحدودیکمیلیونکسبوکاردرگیرآنهستند.نکته
دیگراینکهوقتییکمصوبهقانونیبهابهاممیرسدیاهیاتوزیران
کهآنرامصوبکردهبایدپاسخگوباشدیادیوانعدالتاداریآن
راتفسیرکند.اینکهادارهحقوقیبانکمرکزی،آنرابررسیکرده،
ازنظرقانونیموردقبولنیستواگراستعالمداده،اشتباهاستو
نبایدمیداد.ازاینجابهبعد،چرادعوامیکنیم؟!یکجایقانون،

خوشههایخشمدرکارزارچهارساعتهپرداختیارانومرکزتوسعهتجارتالکترونیکی

ای نماد، بزرگ ترین مانع توسعه تجارت الکترونیکی!
لزوماستفساریهازمعاونتحقوقریاستجمهورییادیوانعدالتاداریدربارهماده103

محمدجوادهادیدهکردیمحمدمهدیشریعتمدار
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مبهماست.اینموضوعراشفافبفرماییدتاقبلازاجرایمصوبه
بخشنامهایکهشاپرکتاانتهایمردادماهفرصتداده،تاقبلاز

آن،تفسیرشراازهیاتوزیرانبگیرید.نکتهدیگراینکهچرا...
هادی: سوال قبلی چه شد؟ سوال پشت سوال شد. 

نهاینمورد،سوالنیست.ابهامخودماست.ببینیداينماد،
مرکزتوسعهوبانکمرکزی،همگیصبرکردندتازمانیکهدولت
فعلیدرحالاتماماست.حاالقراراستابرورادرستیاچشمآن
راکورکنیم؟!چرادراینمقطعزمانیکهدولتدرحالتغییراستو
هیچکسپاسخگونیستوبندههمدرپیگیریموضوعاترسانهای
بااینپاسخمواجهمیشومکهانتهایدولتاستوماداریممیرویم،
چرااینکارراکردید؟صبرمیکردیددردولتبعدی،درفرصت
مناسبازهیاتوزیراناستعالممیگرفتید.االناگراینمصوبه
راازهیاتوزیراناستعالمبگیرید،پاسخآنتاانتهایدولتداده
میشود؟لطفابدوناینکهبهنکتهدیگریاشارهکنید،بهاینسوال،

پاسخدهید!
هادی:خواهش می کنم روی پاســخ، دقت کنید چون این سوال را یک  بار 
جواب دادم. عرض کردم ادعای دوستان این است که ماده ۱۰3 محدود به 
شرکت های خدمات پرداخت است. لطفا دقت کنید! خود آقای شریعتمدار 
فرمودند در مــاده یک، ما دو تعریف داریم: شــرکت خدمــات پرداخت و 
پرداخت یار. ادعای دوستان این است که ماده ۱۰3، شرکت خدمات پرداخت 
است و در نامه خودشان هم به غلط این موضوع را نوشته اند. همین االن ماده 

۱۰3 را که خواندند با آنچه ادعا کردند، در تناقض بود!
آقایهادی!عذرخواهیمیکنممجدداواردشدم.اگرشما
جواببدهید،آقایشریعتمدارهمپاسخدهد،بهتفاهمنمیرسید.

هادی:دوستان چون خودشان تفسیر می کنند، بقیه را هم به تفسیر، متهم 
می کنند در صورتی که این موضوع، به صراحت در متن آیین نامه آمده است. 
شریعتمدار:در بندهای مختلف، به تفکیک به پرداخت یار، پرداخت ساز 
و ارایه  کننده خدمات پرداخت هم اشاره شده و هیچ جای آیین نامه تعریف 
جامعی برای کل ایجاد نشده است. قانون گذار که کاغذ کم نداشته! می توانست 
مشخصا اضافه کند. اگر می خواست، صراحتا آن ماده را قید می کرد. اینکه 

جاهای دیگر قید کرده، نشان می دهد دقت نظر بوده و اتفاقی نبوده است.
هادی:اتفاقا به تفکیک بیان شده. چون در فرایند تصویب آن قرار داشته ام و 
شرح مذاکرات آن موجود است، دقت نظر آن را هم عرض می کنم. پرداخت یار 
فقط یک جا زمانی که بحث انتقال وجوه بوده، در آیین نامه مطرح شده است. 

اگر تفسیر شما درست باشد...
جهاندار:به نظرم این بند را از معاونت حقوقی...

هادی: سوال که می پرســید، می خواهید جواب بگیرید یا دوباره سوال را 
تکرار کنید!

جهاندار: سوال نمی پرسم. موضوع برای بنده صراحت دارد!
خواهشمیکنمفعالازاینموضوعردشویم.

هادی: این موضوع، یکی از مواد قانونی است. مواد قانونی دیگری داریم مانند 
ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی که البته تکلیف، متوجه بانک مرکزی 
است و دارد تکلیف خود را به درستی انجام می دهد، به صراحت گفته شده 
بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی 
دستگاه های کارت خوان و یا درگاه های پرداخت اینترنتی و ایجاد تناظر آنها 
با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه اقتصادی اقدام کند. در این زمینه، 
موضوع شماره اقتصادی و کد رهگیری مالیاتی انجام شده و در حوزه درگاه 
پرداخت اینترنتی و کسب وکار اینترنتی، مجوز فعالیت طبق مستنداتی که 
قبال صحبت شده، نماد اعتماد الکترونیکی اســت که در ماده ۱۰3 هم به 
صراحت گفته شده مجوز نماد اعتماد الکترونیکی. ما مواد مختلفی دال بر 
این موضوع داریم و مساله، روشن است اما دغدغه دوستان را درک می کنم و 
موظفم برای آن توضیح دهم و هم به صورت تضمین شده که وابسته به شخص 
بنده نباشد، تالش کنم فرایندها، رویه ها و دغدغه های دوستان را مرتفع کند. 
مطمئن هستم آقای شریعتمدار، عبادی و جهاندار، موافق ارایه  خدمات به 

سایت های قمار و شرط بندی نیستند اما...
شریعتمدار:این ها بحث های ما نیست. 

هادی: اما متاسفانه این موارد، با هم قاطی شده است. وضع موجود که دوستان 
از آن دفاع می کنند، مشخص است. بخواهیم یا نخواهیم این واقعیت وجود دارد 
که سایت های غیرقانونی و حتی سایت هایی که اي نماد آنها را تعلیق می کنیم و 
 PSP تخلف آنها محرز است و سایت هایی که خود دوستان هم اشاره کردند
ها به آنها سرویس نمی دهند، از پرداخت یارها، درگاه پرداخت می گیرند. قطعا 
این وضع موجود، ادامه پیدا نخواهد کرد زیرا الزامات قانونی به ما این موضوع را 
تکلیف می کند. دغدغه آقای جهاندار را به خصوص در حوزه های نوآوری، کامال 
درک می کنم. درخصوص این دغدغه، نه تنها مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
مانع نخواهد بود بلکه به استناد سابقه موضوعات و تکلیف ذاتی و قانونی خود، 
خصوصا در زمینه توسعه کاربردهای تجارت  الکترونیکی در حوزه های جدید، 
همواره حمایت کرده و با دستگاه ها وارد رایزنی شده است؛ دستگاه هایی که 

بعضا کسب وکارهای یک حوزه را برنمی تابند.
دروضعیتموجوددرماجرایاینکهاينمادبرایپرداختیارها
الزامیاستیاخیر،شمانهقبالونهاالنبهتفاهمنخواهیدرسید!
آیابندهبهعنوانرسانهوپرداختیارهابهعنوانبخشخصوصی،
میتوانیماینخواهشراازمرکزتوسعهتجارتالکترونیکيبهعنوان
یکنهاددولتی)کهزوروتوانداردوالبتهاحساسنشودکهحرف،
فقطحرفآنمرکزاست(داشتهباشیمکهاستعالماینمصوبهرااز
هیاتوزیرانتامردادماهقبلازپایانعمردولتیاازمعاونتحقوقی
ریاستجمهورییادیوانعدالتاداریبگیردتاقالقضیهکنده

شود؟آیامیتوانیمایندرخواستراداشتهباشیم؟

هادی: اگر تک تک مصوبات قانونی را به جهت اینکه آن حوزه، ذی نفع است...
االناینموردخاصرا...

هادی:اگر اجازه بدهید جمله ام را تکمیل کنم. اگر قرار باشد هر حوزه که 
ذی نفع اســت، درباره متن آیین نامه و مصوبه، مالحظات داشته باشند، ما 

بخواهیم استعالم بگیریم...
شریعتمدار: اگر این موضوع را بفرمایید مــن هم می گویم برای هر نماد، 
۲۷۰هزار تومان می خواهید بگیرید با احتساب حدود ۲میلیون کسب وکار، 

جمع آن هزار میلیارد تومان می شود.
هادی:عدد آن را هم اشــتباه فرمودید. عدد آن ۱۷۵هزار تومان است! این 

تعرفه، یک تعرفه قانونی است که به خزانه داری کل می رود.
شریعتمدار:هرچقدر باشد! حرف شما کارشناسانه نیست و اتهام است. اگر 

شما آن حرف را بگویید، من هم باید این حرف را بگویم.
ببینیدشمادراظهاراتتاناشارهکردیدسمت PSPها،چون
اينمادوجودداشت،شبکهقماربهسمتپرداختیارهاسوقپیدا

کرد.
هادی:بنده چنین چیزی را نگفتم.

صحبتهایشماضبطمیشود.برایشمامیفرستم.
هادی:بفرستید! بنده تنها صحبتی که از حیث مهاجرت عرض کردم این بود 
که هر حوزه ای که ساماندهی می کنیم، به حوزه دیگری مهاجرت می کند. 
در عرایض اخیر هم گفتم به جهت اینکه این الزام در یک حوزه الزام شده و در 
حوزه دیگر نشده، بعضا سایت های متخلفی که با آنها برخورد صورت می گیرد 
و درگاه پرداخت آنها در حوزه PSP مسدود می شود، از طریق پرداخت یارها 

اقدام می کنند.
ادلهوسندداریدکهشبکهقماردرشبکهپرداختیاراستیا

خیر؟
هادی:در این زمینه هم شاپرک و هم مراجع ذی ربط آن که پلیس فتاست، 

گزارش هایی دارند و ما هم نمونه هایی داشته ایم. 
وقتیاینهاجرماست،چراتاحاالنهنامیازاینهامنتشرنشده

ونهباآنهابرخوردشدهاست؟
هادی:مراجع ذی ربط، آن را گزارش کرده اند. پلیس فتا و شاپرک دائما گزارش 

می دهند. فکر نمی کنم موردی باشد که شما در رسانه اطالع نداشته باشید.
جهاندار:دلیلش این اســت که آن 3۰هزار درگاه مسدودشده، هیچ کدام 

پرداخت یاری نبوده و درصد باالیی از آنها از  PSP ها استفاده می کرده اند.
هادی: درصد باال با هیچ کدام تناسب نداشــت! پس درصد پایین را قبول 

کردید. 
جهاندار:شما برای دفاع از عملکرد خودتان، اعتبار پلیس را هم زیر سوال 
می برید؛ یعنی معتقدید پلیس، گزارش دارد و اقدام نمی کند. شما برای دفاع از 
عملکرد خودتان، همه چیز را پایین می کشید! پلیس این قدر ناکارآمد است؟!

هادی:خیر پلیس اقدام کرده است! و کارآمدی اش در این است که در قالب 
قوانین و مقررات، مصوب و الزم االجرا شــده است. نیروی انتظامی و وزارت 
کشور هم در جلسات هیات دولت حضور داشته اند و مصوبه را تصویب کرده اند 

و باید اجرا شود. 
مادرزمینهجرمدستهبندیداریم.بهقولجنابعالی،باراول
اخطار،باردوماخطار،بارسومبستنوبارچهارماصالتعلیق.مجوز
این30هزاردرگاهپرداختراچهکسیدادهاست؟میلیاردهادالر
پولازکشورخارجشدهاست.چراکسیتعلیقنمیشود؟چراکسی
استعفانمیدهد؟چرابایکیازشرکتهایپرداختکهگرفتارماجرا
بوده،چهPSPوچهپرداختیار،برخوردقانونینمیشود؟اینکه
قمار،شناساییشدهودرگاهپرداختبستهشده،زحمتکشیدهاند!
چراباکسیکهدرگاهداده،برخوردقانونینمیشود؟چرامجوزش

ابطالنمیشود؟
هادی: بنده که متولی این موضوع نیستم. این سوال را باید شاپرک و بانک 
مرکزی پاسخ دهند. تا جایی که می دانم پرداخت یارهایی که الزامات قانونی 
شاپرک را رعایت نکرده اند، چندین مورد شــاید چند ده مورد، مجوزشان، 
تعلیق و ادامه سرویس دهی، متوقف شده است. اتفاقا ما می گوییم از االن به 
بعد، اقدامات را اصالح کنند اما دوستان این قدر مقاومت می کنند! اگر بخواهیم 
این کار را اجرا کنیم، راهکارش این است که سازوکاری بچینیم که سیستم 
پرداخت یاری ما یا متمرکزکننده پرداختی، دچار این انحراف نشود. بنده 
پرداخت یارها را هم عناصری از جامعه و همه این فعاالن و نخبگان را دوستان 
خودم می دانم اما وظیفه ما در حاکمیت این است که مسیرهای قانونی را به 
نحوی طراحی کنیم که به فساد نیفتند نه اینکه به فساد بیفتند و بعد بگوییم 

چرا با آنها برخورد نمی کنیم. 
فسادکهاتفاقافتادهوبرخوردهمنمیشود.

هادی:برخورد ما همین است که زمینه های قانونی شکل دهیم که پس از 
این، اتفاق نیفتد تا مجبور شویم مجوزها را تعلیق کنیم. این کار، کمک بزرگ 

ما به پرداخت یارهاست.
ببینید30هزاردستگاهپرداختدرحوزهPSPشناساییشده

کهاينمادهمداشتهاند.چرااین30هزارموردقمارکردند؟
هادی:اینکه اي نماد داشته اند، ادعای شماست و گزارش ها، این موضوع را 

تایید نمی کند. نکته دیگر اینکه این درگاه ها مسدود شدند. اتفاقا...
چندتااينمادداشتند؟

هادی: فکر می کنم در دور باطلی افتاده ایم. همین گزارش هاست که موجب 
شده این مصوبه، تصویب و از بانک مرکزی پیگیری شود و خود بانک مرکزی 
به عنوان دستگاهی که دغدغه دارد، در اجرای این تکلیف قانونی تسریع کند.
ازآن30هزارتابندههممطمئنهســتم،همهآنهابهصورت
صددرصدینمادنداشتندولی PSPهاییبودندکهبایدبهصورت
قانونی،اينمادمیگرفتندوبعددرگاهپرداختمیداشتند.پساین

موضوع،یکتخلفمحرزاست.
هادی: در بحث  PSP هــا که از ســال 98 اجرا کردیــم، هم به جهت 
هماهنگی هایی کــه بانک مرکزی داشــتیم و هم به جهــت مالحظات 
کسب وکاری که دوستان پرداخت یار و PSP دارند، برای درگاه های موجود 
که تا قبل از بهمن ۱398 درگاه، گرفته بودند، به تدریج در این زمینه پیش 
رفتیم و االن در مراحل آخر پاالیش آن هستیم. ما به دلیل اینکه درگاه های 
پرداختی قبل از آن ارایه  شــده و گردش مالی داشته اند، در آخرین مراحل 
پاالیش، مشاهده کردیم درگاه هایی از درگاه های موجود که قبال سرویس 
می گرفتند، سایت باال نمی آید و اصال سایتی وجود ندارد اما تراکنش های 
بسیار باالیی پشت آن وجود دارد. این ها مواردی است که غالبا مشکوک به 
واگذاری درگاه های پرداخت به سایت های قمار و شر ط بندی هستند. اتفاقا 
همین فرمایش شما موید این مطلب است که حتی اگر می توانیم تفسیر را به 
این سمت سوق دهیم که فردا چند پرداخت یار یا 3۰هزار کسب وکار به خالف 

کشیده نشوند و جوان های مملکت گرفتار این مسایل نباشند.
البتهشرایطاقتصادیکشور،بهگونهاینیستکهافرادیکه
دراینفضادربخشخصوصیکارمیکنندباهرحوزهکهازمسیر
درستخودقانونمندهمواردشود،درگیرشود.بندههماینحرف
رابهدولتمیزنماماامسالمقاممعظمرهبری،صحبتازمانعزدایی

میکنندچونوضعیتاقتصادیکشورآنقدربداستکه...
هادی: ایشان درباره مانع زدایی از تولید تاکید کرده اند. جلوگیری از عرضه 

کاالی قاچاق که االن اتفاق می افتد، اتفاقا حمایت از تولید است.
کاالیقاچاقکهدرکشورمسوولدارد.سازمانحمایتازحقوق
مصرفکنندگاندرنهادقانونیخود،جایگاهباالتریازمرکزتوسعه
تجارتالکترونیکیداردومیتواندازحقوقمصرفکنندهدفاع
کند.اینکهبگوییمآنجافیزیکیاستواینجامجازی،موازیکاری
دردولتاست.اگراينمادبهدنبالکشفتخلفوجلوگیریازآن
است،تصوربندهایناستکهتااینجایکار،اينمادموفقعملنکرده
ونمیتواندموافقعملکند.شمابهسایتیکهکتابفروشیاست،
اينمادمیدهید،یابهیکنفردیگرمیدهدکهقمارمیکندویاکاالی
ممنوعهمیفروشدویاهرچیزدیگر.ازآنطرفماجرااگرخودش
هماینکاررابکند،تنهاراهحلشناساییافرادمتخلفدراینحوزه،
رصدتراکنشهایمالیبهصورتآنالیناست.ماتاسامانهکشف
تقلبرادرکشورنداشتهباشیمکهوظیفهبانکمرکزیوشاپرک
دراینحوزهاست،هیچنهاددیگرینمیتوانداینهارابررسیکند.
اينمادمیتواندسامانهایبهعنوانسامانهمیانیباشدکهمردم
شکایتشانرابهشمابدهندوشماوصولوبهجایدیگریارسال

کنید.چونازنظرقانونیهم...
هادی: من در حوزه قاچاق یک گزارش ارایه  کنم چون شاید اطالع نداشته 

باشید.
مگرجلوگیریازقاچاقبامرکزتوسعهتجارتاست؟

هادی: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و دستگاه های کاشف در حوزه قاچاق، 
این موضوع را مصوب کردند و از ما پیگیری می کنند. از ســال 98 که بحث 
مبارزه با قاچاق کاال که در اولویت بندی کاالیی شــکل گرفت، این موضوع 
مطرح شده است. خواهش من این است که گزارش بگیرید و مطلع باشید. 
اینکه اشاره می کنید مبارزه با قاچاق کاال، دستگاه مسوول دارد، ما مسوولیت 
این دستگاه را زیر سوال نمی بریم اما اینکه فکر کنیم می توانیم سایت هایی 
ایجاد کنیم و سپس به آنها درگاه خدمات پرداخت بدهیم و بعد آن را پیدا 
کنیم، قطعا شدنی نیست. ابزار ما، همین ابزاری است که عرض کردم. گزارش 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز نشان می دهد چقدر اي نماد به مبارزه 
با قاچاق کمک کرده است. این اقدام، حمایت و مانع زدایی از تولید است اما 
اینکه کاالی قاچاق و تقلبی را در سایت ها داشته باشیم و آنها را تولید کنیم و 

بعد برویم سراغ پیدا کردن آن، درست نیست. این ها حرف هایی نیست که...
آیامرکزتوســعهتجارتالکترونیکتضمینمیدهداگر
کسبوکاریاينماددریافتکرد،نهقاچاقوپولشوییکندونهکاالی
ممنوعهبفروشدواگرهمشناساییشدوپولمردمرابرداشت،این

مرکزکهاينمادداده،جبرانخسارتکند؟
هادی: تا زمانی که با انسان سروکار داریم، نه ما و نه هیچ دستگاه مجوزدهنده 
دیگری، نمی تواند تضمین کند هیچ تخلفی اتفاق نمی افتد اما آنچه تضمین 
می کنیم این است که طبق رویه ها و ســازوکارهایی که عرض کردم، هم از 
حیث رعایت الزامات قانونی از ابتدا و هم از حیث رعایت نظارت های بعدی، به 
مراتب نسبت به اینکه اي نماد وجود نداشته باشد، نظارت ها تقویت می شود. 
قطعا تخلف، صفر نمی شود اما این امر، دلیل نمی شود که آن را رها کنیم. این 
سوال، مانند این است که بگوییم بانک مرکزی، تضمین می کند هیچ بانکی، 
تخلف نمی کند؟ پاسخ، خیر است. آیا این امر دلیل می شود ما مجوز بانکی بانک 
مرکزی را لغو کنیم و بگوییم مجوزش به درد نمی خورد؟ خیر. بانک مرکزی 
سازوکارهای نظارتی و پیگیری بعد از آن را دارد اما اینکه یک کسب وکار و 
یک انسان می تواند در لحظه، رفتار خود را تغییر دهد و از رفتار خوب قبلی به 
رفتار متخلفانه برسد یا اصال به قصد تخلف ابتدا رو نکند و بعد متخلف شود، 
ماهیت اختیار بشر است اما اینکه سازوکارهای پیشگیرانه داشته باشیم، مهم 
است نه اینکه تولید شود و بعد با آنها برخورد کنیم، اجتناب ناپذیر است که 

خود شما هم...
شریعتمدار:جمع بندی بنده از صحبت های آقای هادی این است که نماد 
یک مجوز است و اگر از حوزه هایی که سایر نهادها مجوز می دهند، مجوزی 
وجود نداشته باشد، به کسی نماد داده نخواهد شد؛ یعنی حرفی که درباره 
نوآوری می زنیم، درست است و ضمانتی هم بابت تخلفات وجود ندارد. بنابراین 

نماد درباره تخلفات، کاری نخواهد کرد. 
هادی: شما مطلب خودتان را بفرمایید. نقل قول از بنده نفرمایید. این نقل 

قول، اشتباه است. 
شریعتمدار:بله بنده جمع بندی خودم را به عنوان بخش خصوصی می  گویم. 

نماد در مورد بخش نوآوری هیچ راهکاری ندارد.
هادی: راهکارش را عرض می کنم.

شریعتمدار:اجازه بدهید ما هم حرف بزنیم. شما دو ساعت و نیم حرف زدید! 
اگر نمی خواهید، بگویید اجازه نمی دهم. واقعا زشت است! جمع بندی بنده این 
است که بخش نوآوری ما به شدت دچار اختالل خواهد شد چون باید به دنبال 
مجوزگیری باشد و به جایی نخواهد رسید. چیزی که تا االن به وجود نیامده، 
از این به بعد هم به وجود نخواهد آمد. نکته بعدی اینکه چند مزیت برای نماد 
اجباری می توانیم متصور باشیم؛ اول شناسایی و احراز هویت و مکان و نظارت 
و دوم مجوز برای شروع و کنترل. آقای هادی تصریح کردند مجوز وجود دارد 
و کنترل و بدون حکم قضایی هم مسدود می کند که نکته فوق العاده پرریسک 
و خطرناکی است. با سازوکارهایی که بین نهادهای مختلف، متفاوت است، 
درگاه پرداخت اینترنتی بسته می شود. درباره شناسایی و نظارت نیز شناسایی 
در سامانه جامع پذیرندگان اتفاق می افتد و اگر نیاز باشد، احراز آدرس آن بهتر 
شود، می تواند بهتر شود و اگر نیاز شد، جای دیگری، مجددا شناسایی اتفاق 
بیفتد. باید از موازی کاری جلوگیری کنیم. اگر بحث نظارت مطرح است، با 
همان دیتایی که سامانه جامع پذیرندگان دارد، هم شما می توانید سازوکارهای 
نظارتی را توسعه دهید و هم سایر وزارتخانه ها. مساله نظارت با توسعه ابزار 
نظارتی که وظیفه حاکمیت است، قابل انجام است؛ همان چیزی که درباره 
آن ترک فعل می شود نه اینکه ازدواج را ممنوع کنید بعد بگویید طالق، اتفاق 
نمی افتد! با این حرف، دیگر آمار و ارقام هم نیاز ندارد؛ شما از ۱۰۰هزار درگاه 
پرداخت مربوط به  PSP ها که به باالشهر جامعه یعنی فروشگاه های بزرگ 
ارتباط پیدا می کند، با یک تا دو میلیون درگاه که مربوط به پرداخت یارهاست 
و در اختیار جامعه قرار می گیرد، مقایســه می کنید و معتقدید اینجا جرم 
بیشتر است. خب معلوم است در اقیانوس آرام هم جرم بیشتر از دریای خزر 

اتفاق می افتد. 
هادی:پس آن درصِد کم را هم رد کردید.

شریعتمدار:موضع ما در بخش خصوصی مذاکره نیست چون وجه مشترک 
مذاکره وجود ندارد. شما راهکاری برای مسایل اقتصاد دیجیتال ایران ندارید. 
شما می گویید مجوزی می خواهید بدهید تا اتفاق بدی نیفتد. ما می گوییم 
درست شدن این موضوع به توســعه ابزارهای نظارتی ارتباط دارد نه نظام 
مجوزدهی. شما شناسایی کنید اما توقف از شروع حرکت انجام ندهید. هرچه 
بگوییم شما معتقدید هرجایی ببندید، جرم کم می شود پس این مذاکره 

فایده ای ندارد.
آقایعبادیشمانظراتتانرابفرمایید.

عبادی:اگر قرار باشد مرکز توسعه تجارت الکترونیک، رویکرد توسعه ای 
داشته باشد، باید ببینیم در دنیا، چطور رویکرد توسعه ای دارند. در دنیا وقتی 
قرار است حوزه ای توسعه پیدا کند، ریسک های آن را به عنوان یک هزینه 
می پذیرند، رشــد اقتصادی که به آن توسعه منجر خواهد شد، می بینند و 
اجازه می دهند توسعه اتفاق بیفتد. ویزا و مستر اجازه می دهند با دادن دیتای 
کارت، فروشگاه از حساب شخص، پول برداشت کند. اجازه می دهد تعداد 
تراکنش های اینترنتی صدها برابر افزایش پیدا کند. یک سری از فروشگاه ها 
نیز تخلف می کنند و بدون مجوز مشتری از کارت شان پول برداشت می کنند. 
مشتری، تراکنش را decline می کند و ویزا و مستر هم هزینه آن تراکنش 
را به دارنده کارت می پردازد. وقتی نگاه توسعه ای داریم، باید ریسک های آن را 
به عنوان هزینه بپردازیم. این رویکردی است که در طول این سال ها در مرکز 
توسعه تجارت الکترونیک دیده نشده و برعکس عمل می کند و معتقد است 
به خاطر ریسک یک دو درصد، باید 98درصد را دچار مشکل  کنم! نکته بعدی 
اینکه 8۰ یا 9۰ درصد کسب وکارها و استارت آپ هایی که در شتاب دهنده ها 
و مراکز نــوآوری کار می کنند، برای آنها مجوزی طراحی نشــده و اتفاقا بر 
خالف نظر آقای هادی، در حوزه فروش کاال نیستند. اگر دغدغه مرکز توسعه 
تجارت الکترونیک، توسعه بود، باید این ها را بررسی می کرد و می دید به این ها 
نمی تواند مجوز بدهد. اسفند 98، مستند لن تک به بانک مرکزی ارسال شده، 
هنوز پاسخ نداده است. باید منتظر می ماندیم که بانک مرکزی مجوز بدهد؟ ما 
اجازه نمی دهیم این اتفاق بیفتد. ما فعالیت می کنیم و مجوز آن بعدا باید داده 
شود و شما به عنوان مرکز توسعه تجارت الکترونیک و هیچ مرکز دیگری حق 
ندارید جلوی این توسعه را بگیرید چون تنها نقطه ای است که در آن توسعه 
اتفاق می افتد. باالخره آقای هادی از سازمانش دفاع می کند نه رویکرد آن که 
قطعا موردانتقاد است. همان طور که دوستان دیگری قبال در مرکز توسعه 
تجارت الکترونیک فعالیت می کردند به محض خروج شان این مرکز، منتقد 
اي نماد شــدند و اظهار کردند ما مجبور بودیم از سازمان مان دفاع کنیم. به 
همین دلیل آقای هادی هم مغلطه می کنند و از پاسخ، طفره می روند. اتفاقا 
قانون گذار، به دقت و با هوشمندی، حوزه نوآوری را شناسایی کرده است. به 
همان دلیل، 8۰ تا 9۰ درصد استارت آپی در مراکز نوآوری و شتاب دهنده ها 
فعالیت می کنند و با دقت و هوشــمندی پرداخت یارهایی که قرار بوده به 
کسب وکارهای خرد خانگی و نوآورانه خدمات بدهند اما مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک به خاطر کسب وکار خودش نه دغدغه های توسعه ای، آن را نادیده 
می گیرد. طبیعتا با استفساریه از معاونت حقوق ریاست جمهوری و دیوان 
عدالت اداری، تکلیف این قضیه مشخص خواهد شد. امیدواریم این ابزار از مرکز 
توسعه تجارت الکترونیک به عنوان بزرگ ترین مانع توسعه تجارت الکترونیک 
گرفته شود تا دوستان در نهادهای دیگر، از عملکرد غلط شان دفاع نکنند و 
اي نماد را اجباری ننمایند و بعد بگویند در توسعه تجارت الکترونیک با نهادها 
گفت وگو می کنیم. آقای هادی! شب و روز ما در نهادهای قانون گذار می گذرد. 
کجا با ما همراه بودید و از حوزه نوآوری دفاع کردید؟! هیچ جا حضور نداشتید.
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به عقیده رییس جمهور روسیه، دولت آمریکا همواره کسری 
بودجه خود را از طریق چاپ بی حســاب و کتاب دالر جبران 

کرده که این مساله خطرناک است.
براساس گزارشی از دیلی صباح، رییس جمهور آمریکا با هشدار 
نســبت به چاپ بیش از اندازه دالر گفت که چنین کاری نه 
تنها منجر به بروز مشــکالتی برای اقتصــاد آمریکا از طریق 
افزایش کسری بودجه می شود بلکه تمام اقتصاد جهان را نیز 

تحت الشعاع قرار خواهد داد.
والدیمیر پوتین که در جمع کارشناســان اقتصادی روسیه 
حاضر شده بود با اشاره به عبور نسبت کسری بودجه به تولید 
ناخالص داخلی آمریکا از ۱۵درصد برای دومین سال متوالی، 
افزود: دولت آمریکا همواره کسری بودجه خود را از طریق چاپ 
بی حساب و کتاب دالر جبران کرده و این مساله خطرناک است 
زیرا دالر بیشترین سهم را از ذخایر ارزی جهان دارد و تضعیف 

آن دارای پیامدهایی برای همه خواهد بود.
در ادامه پوتین به وضعیت اقتصادی روسیه پرداخت و گفت 
اقتصاد کشورش به طور کامل به سطوح پیش از آغاز همه گیری 
بازگشته اما تورم در سطحی باالتر از انتظارات قرار دارد. پوتین 
خواهان همکاری بیشــتر دولت و بانک مرکزی روسیه برای 
مقابله با ریسک های موجود شد و افزود که در شرایط کنونی 
انجام اقدامات تعادل بخش اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.

الزم به ذکر است که والدیمیر پوتین به عنوان یکی از طرفداران 
کاهش وابستگی به دالر، در جریان سخنرانی خود در همایش 
اقتصادی شهر سن پترزبورگ روسیه با اشاره به اینکه نقش دالر 
به عنوان ذخیره ارزی، با توجه به تبدیل شدن آن به ابزار سیاسی 
پیشبرد اهداف واشنگتن باید مورد بازبینی قرار گیرد، گفته بود، 
سازمان های مالی جهانی نیاز به تغییرات عمیقی دارند. باید در 
نقش دالر بازبینی شود، زیرا دالر از یک ذخیره ارزی جهانی به 

ابزار فشار یک کشور بر ضد بقیه جهان تبدیل شده است.
همزمان با سخنان پوتین، سفیر چین در روسیه عنوان کرد: 
روسیه و چین سهم یوآن خود را در تجارت با یکدیگر افزایش 
داده و دالر آمریکا را کنار گذاشتند. به گفته یک دیپلمات ارشد 
چینی، با توجه به افزایش تالش های چین و روسیه برای حذف 
دالر آمریکا در واکنش به سیاست های تحریمی واشنگتن، سهم 
پول چین در تجارت بین این دو کشور افزایش یافته است. ژانگ 
هانهویی سفیر چین در روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفت 
که سهم یوآن در تجارت دوجانبه کشورها از 3.۱درصد در سال 

۲۰۱4 به ۱۷.۵درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.

به گفته او، روســیه به طور مداوم سیاست دالرزدایی تجارت 
خارجی را دنبال می کنــد، کاربرد ارز چینــی را برای خرید 
محصوالت مالی به یوآن گســترش داده و از آن به عنوان ارز 

ذخیره در سال های اخیر استفاده کرده است.
او افــزود که یــوآن از طــرف دولت روســیه، شــرکت ها و 
سرمایه گذاران مورد توجه قرار گرفته است. این تغییرات مزیت 
ذاتی یوآن و پتانسیل اســتفاده از آن در بازار روسیه را نشان 
می دهد و پیشرفت چشــمگیری را نشان می دهد که چین و 

روسیه در توافق تجاری دوجانبه شان انجام داده اند.
ژانگ تاکید کرد که تسویه حساب های ارزی یکی از جنبه های 
کلیدی مشــارکت های مالی بین چین و روســیه است و به 
نظر می رسد که برای شکل دهی به سیستم ارزی بین المللی 
انعطاف پذیرتر اســت. ســفیر گفت: یوآن چین 3۰.4درصد 
از دارایی های صنــدوق ثروت ملی روســیه و ۱۲.8درصد از 

دارایی های ذخیره روسیه را به خود اختصاص داده است.
در نیمه اول ســال ۲۰۲۱، گردش تجاری روسیه و چین بالغ 
بر 63.۰8میلیارد دالر بود که نســبت به سال گذشته تقریبا 
3۰درصد رشد را نشان می دهد. طی سه سال گذشته، تجارت 
ساالنه دو جانبه از مرز ۱۰۰میلیارد دالر عبور کرد. سفیر گفت 
انتظار دارد تجارت روســیه و چین رکورد جدیدی را در سال 

۲۰۲۱ ثبت کند.
اما در همین حال، بانک مرکزی چین اعالم کرد که اعمال فشار 
بر بازار ارزهای رمزنگاری شده ادامه دارد. بانک مرکزی چین 
پس از تشدید محدودیت های خود در بخش ارزهای رمزنگاری 
شده در اوایل سال جاری، اعالم کرده که فشار باالی نظارتی 
بر معامالت و سفته بازی های ارزهای رمزنگاری شده را حفظ 
خواهد کرد. بانک مرکزی چین در بیانیه ای اعالم کرد که بر 
بستر مالی شرکت ها نظارت خواهد داشت تا اقدامات خود را 

طبق مقررات تصحیح کنند.
چین شدیدترین ســرکوب معامالت و اســتخراج ارزهای 
رمزنگاری شده را از ســال ۲۰۱۷، در ماه های اخیر آغاز کرد، 
افزایش بیت کوین و سایر توکن ها، نگرانی مقامات از خطرات 
کالهبرداری، پولشویی و مصرف بیش از حد انرژی را باال برد. 
طی سال گذشــته هم اقدامات نظارتی که رفتار انحصاری را 
در بسترهای پرداخت آنالین مانند گروه Ant داشت، اعمال 
کرد. بر اساس این بیانیه، بانک مرکزی چین برای جلوگیری از 
خطرات مالی بزرگ و کاهش تعداد موسسات مالی پرخطر در 
استان های کلیدی اقدام خواهد کرد. همچنین کار ایجاد قانون 
ثبات مالی که توسط معاون فرماندار در ماه مارس پیشنهاد شده 

بود را تسریع می کند.
ایــن بانک تاکید کــرد که سیاســت پولــی محتاطانه اش 
انعطاف پذیر، هدفمند، منطقی و مناسب خواهد بود و وعده 
داد که یک سیاست خوب طرح سیاسی چرخه ای متقابل را 

اجرا خواهد کرد، اصطالحی با این معنا که مقامات با حمایت از 
سیاست، مدت زمان بیشتری از این بستر استفاده می کنند و از 

تحریک بیش از حد اقتصاد جلوگیری خواهند کرد.
روسیه نیز یکی پس از دیگری، روابطش با کشورهای جهان را 
گسترش می دهد و هلند، جدیدترین شریِک روسیه از منطقه 
شنگن است که بر همین اساس، تجارت دوجانبه بین روسیه و 

هلند از پایین ترین سطح پس از همه گیری بهبود یافت.
به گفته سفیر روسیه در هلند الکساندر شولگین، گردش تجاری 
بین روســیه و هلند از ژانویه تا می ۲۰۲۱ ســاالنه ۲3درصد 
افزایش داشته است. او گفت: هلند به همراه آلمان و چین جزو 
سه شــریک تجاری اصلی روسیه هستند. به گفته شولگین، 
گردش تجاری بین این دو کشور در زمان شیوع ویروس کرونا در 

سال ۲۰۲۰ با 4۱.6درصد کاهش به ۲8.6 میلیارد دالر رسید.
این دیپلمات ارشد گفت: سال گذشته، صادرات روسیه به هلند 
44.6درصد کاهش یافت و از 44.۷میلیارد دالر به ۲4.8میلیارد 
دالر رســید، در حالی که واردات به روسیه با کاهش متوسط   
۵.۷درصدی از 4میلیارد دالر به 3.۷میلیارد دالر رســید. او 
افزود که هلند همچنان در ســرمایه گذاری با روسیه پیشرو 
است. شولگین با استناد به داده های بانک مرکزی روسیه گفت: 
حجم سرمایه گذاری مستقیم از هلند به روسیه تا یکم ژانویه 
۲۰۲۱ بالغ بر 46.۷میلیارد دالر بود، در حالی که سرمایه گذاری 
از روســیه به هلند به 33.8میلیارد دالر رســید. او گفت که 
پروژه های اصلی همکاری برای تولید و مایع سازی گاز طبیعی 
و پروژه های متمرکز بر منابع انرژی تجدیدپذیر با موفقیت در 

حال اجرا هستند.
اما علی رغم حذف دالر از صندوق ذخیره پول روســیه، اداره 
اطالعات انرژی آمریکا  )EIA(گزارش داد که روسیه با صادرات 

نفت در مجموع ۲6.۱۷میلیون بشــکه در ماه می ۲۰۲۱ در 
صادرات نفت به آمریکا در رتبــه دوم قرار گرفت. رکورد قبلی 
در ماه می ۲۰۰9 ثبت شــده بود زمانی که روسیه نفت خام 
و فرآورده های نفتی خود را به ایــاالت متحده در مجموع به 

۲۵.۰8میلیون بشکه رساند.
کانادا با ۱۲۵.۷۵میلیون بشکه در صدر فهرست صادرکنندگان 
نفت به آمریکا قرار دارد و مکزیک در جایگاه سوم )۲۲.۵6میلیون 
بشــکه( قرار دارد. عمده فرآورده های نفتی روسیه به ایاالت 
متحده اختصاص دارد. صادرات نفت خام تنها 8.6میلیون بشکه 
بود اما این در عین حال از ژوئن ۲۰۱۱ باالترین رقم محسوب 
می شود. روسیه پس از کانادا )۱۰9.86میلیون بشکه( رتبه دوم و 
مکزیک )۱8.۵9میلیون بشکه( رتبه سوم صادرات نفت را دارد.

صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی روسیه به ایاالت متحده 
در ماه می ۲۰۲۱ تقریبا ۲.۵برابر ساالنه افزایش داشت، ذخایر 
نفت به تنهایی 6۵برابر افزایش یافت. مجموع واردات نفت خام 

توسط آمریکا در ماه می ۲۰۲۱ برابر با ۱8۰.6۵میلیون بشکه 
بود که نسبت به آوریل 6.۱میلیون بشکه افزایش یافته است.

همچنین پس از توافق واشنگتن و برلین درخصوص خط لوله 
نورداستریم۲، آلمان باید بهای انتقال گاز از روسیه را به اوکراین 
بپردازد. اما چرا آلمان مجبور است بهای انتقال گاز را به اوکراین 
بپردازد؟ گفته می شود واشنگتن و برلین در مورد تکمیل خط 
لوله نورداستریم۲، خط لوله انتقال گاز طبیعی مستقیم از روسیه 
به آلمان به توافق رسیده اند. اینکه چرا ایاالت متحده در پروژه 
بین این دو کشور مداخله می کند و آلمان را تحت فشار قرار 
می دهد تا برای انتقال گاز در آینده پس از بهره برداری از این 
خط لوله، به اوکراین هزینه ای بپردازد، به زودی مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.
بانکمرکزیروسیهبهبورسسهامهایداخلی

هشدارداد
بانک مرکزی روسیه در پاسخ به بورس سهام های داخلی این 
کشور درخصوص ارز رمزنگاری شده هشدار داد. بانک مرکزی 
روسیه )CBR( به بورس های سهام داخلی توصیه کرد به دلیل 
نوسان های زیاد، شفافیت کم و سایر خطرات موجود ارزهای 
رمزنگاری شده، سهام های شرکت ها به ارزهای رمزنگاری شده 
را نپذیرند. این نهاد نظارتی تاکید کرد که دارایی های دیجیتال 
خطر را برای افرادی که در این زمینه تجربه و دانش کافی ندارند 

افزایش می دهد.
در اطالعیه ای آمده که ارزهای رمزنگاری شده و دارایی های 
دیجیتال با نوسان های قیمت باال، شفافیت پایین مکانیسم های 
قیمت گذاری، نقدینگی کم، خطرات فناوری و نظارتی مشخص 
می شــوند. خرید ســرمایه با این ارزها، افراد بدون تجربه و 
 دانش حرفه ای را در معرض ریسک باالی از دست دادن پول 

قرار می دهد.
این بانک به اپراتورهای بورس اوراق بهادار توصیه می کند که 
هرگونه اوراق بهادار مانند وجوه قابل معامله در بورس را که بر 
اســاس قیمت ارزهای رمزنگاری شده، دارایی های دیجیتال 
صادر شــده در خارج از کشور، شــاخص های قیمت ارزهای 
رمزنگاری شده، مشتقات ارز رمزنگاری شــده و اوراق بهادار 
مربوط به ارزهای رمزنگاری شــده هستند را فهرست نکنند. 
این بانک گفت: این توصیه ها اقدامی پیشگیرانه است و هدف 
آنها جلوگیری از پیشنهاد چنین ابزاری برای سرمایه گذاری 
انبوه است. محدودیت ها درخصوص ارزهای دیجیتال ملی، 
در صورت صدور، یا دارایی های دیجیتال صادر شده مطابق با 

قوانین روسیه، اعمال نمی شوند.
روســیه قانون تنظیم دارایی های دیجیتال را در ژوئن ۲۰۲۰ 
تصویب کرد و پس از آن، بانک مرکزی این کشــور اعالم کرد 
برنامه هایی برای مطالعه خطرات ســرمایه گذاری در ارزهای 
رمزنگاری شــده دارد. پیش از این، مقرراتی نیز اضافه شد که 
مقامات دولتی روسیه را از داشــتن دارایی های ارز رمزنگاری 
شــده منع می کرد و نامزدهای انتخابات را ملزم می کرد که 
دارایی های رمزنگاری شده خود را گزارش دهند. طبق گزارش 
کوین دسک، ارزهای رمزنگاری شده، به ویژه بیت کوین، برای 
جمع آوری کمک مالی توسط فعاالن مدنی و سیاسی روسیه و 

روزنامه نگاران مستقل روسیه به کار رفته است.

علیرغمحذفدالرواخطارپوتینمبنیبرچاپبیرویهاینواحدپولی،روسیهدومینکشورصادرکنندهنفتبهایاالتمتحدهاست

یکی به نعل، یکی به میخ

نگهداری بیت کوین های خریداری شــده توسط تســال باعث صعود 
این رمزارز شد. صورت دارایی منتشرشــده شرکت تسال در سه ماهه 
دوم نشــان می دهد که با وجــود کاهش یک میلیــارد دالری ارزش 
بیت کوین های در اختیار این شرکت، تغییری در تعداد آنها به نسبت 
سه ماهه نخست امسال اتفاق نیفتاده و تسال کماکان بیت کوین های 
خود را نگه داشته است. این کاهش ارزش دارایی به دلیل افت قیمتی 
بیت کوین بوده و در صورت باال رفتن قیمت بیت کوین این زیان قابل 

جبران است.
در ادامه فشارهای چین بر فعاالن ارزهای دیجیتالی، صرافی هیوبی- 
بزرگ ترین صرافی ارزهای دیجیتالی چین- اعالم کرد دفتر خود را در 
چین تعطیل خواهد کرد. پیش از این دولت چین هرگونه استخراج، 
خرید و فروش ارزهای دیجیتالی و خرید و فروش تجهیزات استخراج 
ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعالم کرده بود. پس از اعالم این تصمیم، 
ارزش سهام صرافی هیوبی در بورس هنگ کنگ به شدت ریزش کرد که 

این ریزش روی عملکرد شاخص کل بورس هم موثر بود.
پس از چندین شرکت بزرگ نظیر تسال و مایکروسافت، حاال شرکت 
آمازون به عنوان بزرگ ترین شرکت خرده فروشــی اینترنتی دنیا به 
تدریج در حال پذیرش ارزهای دیجیتالی است و برخی از گمانه زنی ها 
حکایت از آن دارد که تا پایان امسال این شرکت به طور رسمی پذیرش 
بیت کوین را آغاز خواهد کرد. از طرف دیگر آگهی اخیر این شرکت برای 
اســتخدام چندین متخصص حوزه ارزهای دیجیتالی، باعث افزایش 

بیش از پیش این گمانه زنی ها شده است. مجموع ارزش بازار جهانی 
ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۵۵۰ میلیارد دالر برآورد می شود 
که این رقم نسبت به قبل 4.۰6درصد بیشتر شده است. در حال حاضر 
۵۱درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱8درصد 
در اختیار اتریوم اســت. الزم به ذکر اســت بیت کوین ۱۲ سال پیش 
توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از 

سال ۲۰۰9 معامالت اولیه آن شکل گرفت.
این لیســت، حاوی تغییرات قیمتــی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر 

ارزش بازار است:
1.بیتکوین

تغییراتقیمتییکهفتهاخیر: ۲6.48درصد افزایش
2.اتریوم

تغییراتقیمتییکهفتهاخیر: ۱8.4۵درصد افزایش
3.تتر

تغییراتقیمتییکهفتهاخیر: ۰.۰۱درصد افزایش
4.بایننسکوین

تغییراتقیمتییکهفتهاخیر:9.48درصد افزایش
5.کاردانو

تغییراتقیمتییکهفتهاخیر:۱۰.4۲درصد افزایش
6.ریپل

تغییراتقیمتییکهفتهاخیر: ۲۵.۲9درصد افزایش

7.دوجکوین
تغییراتقیمتییکهفتهاخیر: 9.39درصد افزایش

8.یواسدیکوین
تغییراتقیمتییکهفتهاخیر:۰.۰۱درصد افزایش

9.پولکادوت
تغییراتقیمتییکهفتهاخیر: ۱8.۱۱درصد افزایش

10-یونیسواپ
تغییراتقیمتییکهفتهاخیر:۱6.8۱ افزایش

همه این تغییــرات، از زمانی آغاز شــد که ایالن ماســک اعالم کرد 
احتماال بیت کوین را به عنوان شیوه پرداخت برای خرید خودروهای 
تســال قبول خواهد کرد و گفت: به محض اطمینان از روند افزایشی 

اســتفاده از بیت کوین در اســتخراج ارزهای مجازی، بیت کوین را به 
 عنوان یک شــیوه پرداخت برای خرید خودروهای برقی تسال قبول 

می کند.
ســپس ارزش بیت کوین 8درصد افزایش یافته و به 3۲۱6۰.۱6دالر 
رســید. اتریوم نیز با ۱۱.6درصد افزایش، ۱993.36دالر معامله شد. 

ارزش سهام تسال اما ۰.8درصد پایین آمده و به 6۵۵.3۰دالر رسید.
این اظهارنظرهای ماسک در کنفرانس بی ورد پس از آن اعالم شد که 
تسال در ماه مه اعالم کرد دیگر بیت کوین را برای خرید خودروهایش 
قبول نمی کند، آن هم تنها دو ماه پس از اعالم خبر قبول این ارز مجازی 

به عنوان یک شیوه پرداخت.
او گفت: »مــن باید مطمئن شــوم درصــد اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر برای تولید بیت کوین ۵۰درصد یا بیشتر از آن است و روند 
افزایشی آن ادامه دارد. در این صورت تسال بیت کوین را قبول می کند.«

استفاده از بیت کوین برای خرید خودروهای برقی تسال، یک دوگانگی 
بین شهرت ماســک به عنوان یک طرفدار محیط زیست و استفاده از 
محبوبیتش به عنوان یکی از ثروتمندترین مردان جهان در حمایت از 

ارزهای مجازی ایجاد کرده بود.
 برخی سرمایه گذاران تســال به همراه حامیان محیط زیست منتقد 
استفاده از ســوخت های فسیلی برای اســتخراج بیت کوین هستند. 
روزبه روز استخراج کنندگان بیشــتری تالش می کنند از انرژی های 
تجدیدپذیر برای اســتخراج ارزهای مجازی اســتفاده کنند تا تاثیر 

کمتری بر محیط زیست داشته باشد.
ماسک مي گوید: »ماموریت تسال تســریع ظهور انرژی پایدار است«. 
او اضافه کرده اســت که بیت کوین، اتریوم و دوج کوینی که شخصا در 
اختیار دارد، جدا از از دارایی های بیت کوین تسال و اسپیس ایکس است.

تسالدرصورتاطمینانازآسیبنرساندنبهمحیطزیست،بیتکوینراميپذیرد

کیمیاگری به سبک ایالن ماسک

امیرعباسزمانیان

روسیه نیز یکی پس از دیگری، 
روابطش با کشورهای جهان 
را گسترش می دهد و هلند، 
جدیدترین شریِک روسیه از 

منطقه شنگن است که بر همین 
اساس، تجارت دوجانبه بین 

روسیه و هلند از پایین ترین سطح 
پس از همه گیری بهبود یافت
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وعده بی سرانجام وزارت ارتباطات دولت تدبیر و امید برای تولید گوشی
با اجرایی شدن طرح وزارت ارتباطات درخصوص حمایت از 
تولید گوشی همراه، برای 43هزار نفر شغل پایدار به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می شود.
معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در چهار سالی 
که گذشت طرح هایی مانند تولید گوشــی تلفن همراه، 
بومی سازی تجهیزات شبکه و پیوست فناوری، طرح کریدور 
فاوا، حمایت از آموزش مجازی، حمایت از توسعه صادرات 
فاوا، توسعه فناوری های نوین و طراحی و پیاده سازی ابررایانه 

سیمرغ را در دستور کار خود قرار داد.
معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات در گفت وگو با ایرنا 
درباره عملکرد این معاونت در چهار سال گذشته، گفت: اصوال 
پایان دوره کاری هر دولت فرصت مناسبی است تا با نگاهی به 
مسیر طی شده و مرور فعالیت ها و اقدامات و نتایج حاصل از 
آنها، عالوه بر شناخت نقاط قوت، به بررسی و تحلیل چالش ها 

و موانع اصلی در پیشبرد کارها بپردازیم.
ستار هاشمی افزود: این اقدام عالوه بر فراهم  کردن امکان 
انتقال تجربیات به مدیران آینــده، آنها را از وضعیت فعلی 
سازمان در هنگام شروع یک دوره جدید کاری آگاه کرده و 
دانش و آمادگی ذهنی برای ارایه راهکارها و ابتکارات جدید 

را فراهم می آورد.
او اضافه کرد: در طول حدود دو ســال فعالیت در معاونت 
فناوری و نوآوری سعی کردیم تا با وجود وجود برخی تنگناها 
و محدودیت ها در منابع فنی، عملیاتی، مالی و انســانی از 
یک سو و شیوع پاندمی کرونا و تشدید تحریم های ظالمانه 
علیه ملت ایران از سوی دیگر، تالش کنیم تا با بهره گیری 
حداکثری از منابع و ظرفیت های موجــود و به کارگیری 
راهکارهای چابک و خالقانه، گام های موثری در پیشبرد 

فناوری اطالعات و ارتباطات کشور برداریم.
راهاندازینسلپنجمارتباطات

هاشمی، به راه اندازی نسل پنجم ارتباطات در کشور به عنوان 
یکی از مهم ترین دستاوردهای وزارت ارتباطات اشاره کرد 
و گفت: نسل پنجم تلفن همراه که پیاده سازی آن از سال 
۲۰۲۰ به طور جدی در کشورهای مختلف جهان آغاز شده، 
از لحاظ ویژگی های فنی نظیر سرعت، تاخیر و ظرفیت اتصال 
در مقایسه با نسل های قبلی، دارای برتری قابل توجه است. بر 

همین اساس، کاربرد آن محدود به تلفن همراه نبوده و طیف 
وسیعی از صنایع عمودی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. در 
ایران نیز همگام با کشورهای دیگر، بر اساس نقشه راه تدوین 
شده، توسعه این فناوری با راهبری این معاونت و همکاری 
پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعــات و اپراتورهای 
مخابراتی در دستور کار قرار گرفت و نخستین سایت اینترنت 
نسل پنجم ارتباطات، تابستان سال ۱399 به طور رسمی در 

ایران راه اندازی شد.
این مقام مسوول تاکید کرد: برای کاربردی شدن این فناوری 
در حوزه های سالمت، شهر هوشمند و حمل و نقل هوشمند 
نیز تفاهم نامه های همکاری با سایر ذی نفعان منعقد شد، در 
ادامه نیز با ایجاد چندین سایت دیگر نسل پنجم در شهر 
تهران و برخی نقاط دیگر کشور مانند مشهد، کیش و شیراز، 
ارایه خدمات نسل پنجم به صورت عمومی در برخی مناطق 
برای عموم مردم فراهم شد و توسعه سراسری این فناوری 
در کشور، یکی از اولویت های وزارت ارتباطات در دوره آینده 

خواهد بود.
معاون فناوری و نــوآوری وزارت ارتباطات به طرح »تولید 
گوشــی تلفن همراه« به عنوان یکی از دستاوردهای دیگر 
این دوره معاونت اشــاره کرد و افــزود: افزایش قیمت ارز 
در ایران و سیاســت های حاکمیت در جلوگیری از قاچاق 
تلفن همراه مانند اجرای طرح رجیستری، در کنار افزایش 
تقاضای گوشی هوشــمند در کشور، زمینه مناسبی برای 

سرمایه  گذاری و تولید این محصول فراهم کرده است.
حمایتازتولیدگوشیهایهوشمند

وزارت ارتباطات پس از بررســی ابعاد مختلف موضوع، از 
ابتدای ســال ۱398 »طرح حمایت از تولید گوشی های 
هوشمند و سیســتم عامل بومی« را در برنامه ها و اولویت 
کاری خود قرار داد و اکنون با تدوین طرح و انتشار فراخوان 
مشارکت در ابتدای سال جاری و با حمایت وزارت ارتباطات 
و ســرمایه گذاری بخش خصوصی، زمینه بــرای ظهور 
توانمندی های صنعتی و تولیدی در حوزه تولید گوشــی 

تلفن همراه در کشور فراهم است.
هاشمی تاکید کرد: شناسایی پتانسیل های بالقوه و بالفعل 
تولیدکنندگان کشور به منظور قرارگیری در چرخه تولید 

گوشی تلفن همراه، تشکیل شــورای راهبری و کارگروه 
فرادستگاهی حمایت از تولید گوشی تلفن همراه و جداسازی 
تعرفه های گمرکی گوشی های هوشمند و فیچرفون )تلفن 
همراه دکمه ای که صرفا قابلیت تماس و ارســال پیامک 
دارند( و کاهش تعرفه واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز 
تولید از جمله اقداماتی اســت که برای پیشبرد این هدف 

انجام شده است.
هاشمی اشاره کرد: جلب مشــارکت تولیدکنندگانی که 
دیدگاه تولید با کیفیت جهانی و دستیابی به سهم بازارهای 
صادراتی دارند، ایجاد ظرفیت تولیــد با فناوری SKD با 
مشــارکت و حمایت پنج تولیدکننده منتخب کارگروه 
در ســال اول طرح، ایجاد ظرفیت بــرای ارتقاي فناوری 
تولید حداقل سه شــرکت به صورت CKD در سال دوم 
و افزایش عمق و طراحی بخش هــای قابل تولید با توجه 
به توانمندی هــای داخلی و ایجاد مزیت رقابتی گوشــی 
تلفن همراه داخلی در بازار داخلی و منطقه در ســال های 
 ســوم تا پنجم، از اهم سیاســت های فنی و صنعتی طرح 

به شمار می رود.
او در خصــوص مهم تریــن بُعــد اقتصادی ایــن طرح 
خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال پایدار به صورت مستقیم و 

غیرمستقیم از مهم ترین دستاوردهای این طرح است که در 
مجموع اشتغال بیش از 43هزار نفر پس از پایان سال های 
اجرای طرح را شامل می شود. پرداخت تسهیالت بلندمدت 
و سرمایه در گردش، اعطای مشوق های مالیاتی، بیمه ای و 
صادراتی و همچنین پرداخت تسهیالت به منظور گسترش 
تحقیق و توسعه در حوزه تجهیزات ارتباطی هوشمند، از 

شاخصه های ارزشمند طرح مذکور است.
معاون وزیر ارتباطــات در ادامــه تاکید کــرد: در حوزه 
سیاســت گذاری و تنظیم مقررات نیز مدیریــت واردات 
برندهای خارجی، تنظیم تعرفه های گمرکی مشروط به 
تامین نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی، زمینه سازی 
برای مشارکت سرمایه گذاران و برندهای خارجی در حوزه 
همراه هوشمند، ساخت سایت تولیدی یا مشارکت در تولید 
توسط برندهای خارجی و تخفیف تعرفه مکالمات و دیتا برای 
گوشی های تولید داخل، از موارد مهمی است که در این طرح 

لحاظ شده است.
توسعهصادراتمحصوالتوخدماتفاوا

هاشمی با اشاره به حمایت از توســعه صادرات فاوا، گفت: 
پیش بینی و اجرای برنامه های متنوع در زمینه توســعه 
صادرات محصــوالت و خدمات فاوا )فنــاوری اطالعات و 

ارتباطات( و افزایش تعامالت بین المللی کســب وکارها از 
طریق تصدی گری بخش خصوصی و تســهیلگری دولت 
یکی دیگر از برنامه های معاونت فناوری و نوآوری بوده است.

او افزود: این برنامه ها باهدف توسعه بازار محصوالت و خدمات 
حوزه فاوا با اولویت بخش نرم افــزار صورت پذیرفت که از 
مهم ترین آنها می توان به مواردی نظیر مشارکت در برگزاری 
نمایشگاه تخصصی حوزه فاوا در کشورهای افغانستان، سوریه 
و عراق، مشارکت در اعزام شرکت های حوزه فاوا به چین برای 
نشست های تجاری و حمایت از برگزاری نشست های تجاری 
تخصصی فاوا به صورت مجازی در شرایط کرونا با شرکت های 
متناظر در حوزه جغرافیایی اروپا، آفریقا و منطقه اوراسیا 

اشاره کرد.
توسعهفناوریهاینوین

هاشــمی تاکید کرد: همزمان با ظهــور انقالب صنعتی 
چهارم، فناوری های نوین، نقش حیاتی در آینده کشورها 
در بخش های مختلف صنعتی، اقتصادی و اجتماعی ایفا 
خواهند کرد، از همین رو داشتن برنامه مدون برای توسعه 

این فناوری ها در کشور امری ضروری است.
معاونت فناوری و نوآوری باهدف شناخت و بررسی وضعیت 
فعلی فناوری های نوین در کشور، انجام مطالعات تطبیقی 
در سایر کشورهای جهان و همچنین آینده پژوهی و تدوین 
نقشه راه و برنامه عملیاتی برای رسیدن به وضعیت مطلوب 
این فناوری ها، اقدامات و پروژه های پژوهشی و عملیاتی را با 
تمرکز بر دو فناوری اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در دستور 

کار قرار داده است.
ابررایانهسیمرغ

طراحی و پیاده سازی ابررایانه سیمرغ از دیگر اقداماتی است 
که در معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات انجام شده 
است. هاشمی در این باره گفت: طراحی و ساخت ابررایانه 
سیمرغ با توان پردازشی در مقیاس پتافالپس، در راستای 
حمایت از توسعه هدفمند خدمات محاسباتی و پردازشی 
فوق سریع و با کارایی باال، یکی از پروژه های اولویت دار وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات است که با راهبری این معاونت 
و همکاری پژوهشگاه ICT و دانشگاه امیرکبیر پیاده سازی و 

در اردیبهشت ماه سال جاری راه اندازی شد.

ایجاد محدودیت و قطع دسترسی اینترنت، پیامدهای اقتصادی قابل 
توجهی به  همراه دارد به گونه ای که در سال گذشته میالدی بیش از 
۲۷هزار ساعت قطعی اینترنت ثبت شده که در مقایسه با سال پیش 
از آن، 49درصد افزایش یافته اســت. برآورد می شــود مجموع زیان 
اقتصادی ناشــی از قطعی اینترنت در جهان در ســال ۲۰۲۰ برابر با 

4میلیارد دالر باشد.
امروزه اینترنت فقط یک ابزار ارتباطی نیست. بسیاری از فعالیت های 
ما به اینترنت وابسته شده اســت؛ از یک گفت وگوی ساده گرفته تا 
نقل و انتقال بین المللی پول، همه با استفاده از اینترنت امکان پذیرند. 
همچنین گسترش اینترنت اشــیا نیز موجب شده نقش اینترنت در 

زندگی ما بیش از پیش پررنگ شود.
براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، اکنون تعداد دستگاه های متصل 
به اینترنت در جهان، از جمعیت افراد بیشتر شده و پیش بینی می شود 
تا سال ۲۰۲۵، تعداد 4۱میلیارد و 6۰۰میلیون دستگاه مانند لپ تاپ، 
رایانه، تلفن همراه، ساعت هوشمند، خودپرداز، خانه های هوشمند و 

سایر دستگاه ها به اینترنت متصل باشند.
بر این اساس، اینترنت به یکی از بخش های جدایی ناپذیر زندگی انسان 
در ابعاد گوناگون آن تبدیل شده تا جایی که سازمان ملل متحد »حق 
دسترسی به اینترنت« را از حقوق بشــر می داند و ایجاد اختالل در 

دسترسی به اینترنت، نقض حقوق بشر تلقی می شود.
بر اســاس اعالمیه جهانی حقوق بشــر، همه مردم صرفنظر از نژاد، 
جنسیت، زبان، مذهب و گرایش های سیاسی حق دارند از همه آزادی ها 
بهره مند شوند. این اعالمیه 3۰ ماده ای می گوید همه افراد آزاد متولد 
می شوند و از نظر حیثیت، کرامت و حقوق با یکدیگر برابرند. بر اساس 
اعالمیه جهانی حقوق بشر، هیچ کدام از ماده های این اعالمیه  حاضر 
نباید به گونه ای تفسیر شوند که متضمن حقی برای دولت، جمعیت 
یا فردی باشند که به وسیله آن برای از میان بردن حقوق و آزادی های 

مندرج در این اعالمیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند.
دسترسیآزادبهاینترنتبهمثابهحقوقبشر

براســاس ماده ۱9 اعالمیه جهانی حقوق بشر »هر فردی حق آزادی 

نظر و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که در داشتن نظرات و در 
جست وجو، دریافت و اشاعه اطالعات و اندیشه ها با هر وسیله و صرفنظر 

از مرزها آزاد باشد.«
عالوه بر ماده ۱9 اعالمیه حقوق بشر، ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق 

اقتصادی و اجتماعی نیز متضمن حق دسترسی به اینترنت است.
با اینکه بیش از یک دهه از شناسایی اینترنت به عنوان یکی از حقوق 
بشر می گذرد، همچنان در گوشه و کنار دنیا با اقدامات محدودکننده 
دسترســی آزاد به اینترنت جهانی مواجه  هستیم. اینترنت به عنوان 
ابزاری که می توان از آن برای حق آزادی بیان بهره مند شــد، فقط در 
صورتی به اهداف خود دســت می یابد که دولت هــا به تعهدات خود 
 در خصوص توسعه سیاســت های موثر برای دسترسی جهانی به آن

 عمل کنند.
بدون سیاست هاي تعیین  شــده، اینترنت به ابزار فناورانه ای تبدیل 

خواهد شد که فقط اقلیتی خاص به آن دسترسی پیدا می کنند و این 
موضوع به شکاف دیجیتال دامن می زند. 
هزینهاقتصادیقطعیاینترنت

ایجاد محدودیت و قطع دسترسی اینترنت، پیامدهای اقتصادی قابل 
توجهی به  همراه دارد. به گزارش بلومبرگ، در سال گذشته میالدی 
هند بیشترین میزان محدودیت دسترسی به اینترنت را با حدود 9هزار 
ساعت قطعی و محدودسازی پهنای باند ایجاد کرده و این محدودیت 
دسترسی، زیان اقتصادی در حدود ۲.8میلیارد دالر را بر هند تحمیل 
کرده است. در مجموع در سال گذشته میالدی، بیش از ۲۷هزار ساعت 
قطعی اینترنت ثبت شده که در مقایسه با سال پیش از آن، 49درصد 
افزایش یافته است. برآورد می شــود مجموع زیان اقتصادی ناشی از 

قطعی اینترنت در سال ۲۰۲۰ برابر با 4میلیارد دالر باشد.
از پیامدهای منفی قطعی اینترنت در سال گذشته میالدی، اثیر آن بر 

وضعیت بهداشت و سالمت بوده است. در واقع در شرایطی که استفاده 
از خدمات سالمت محور در فضای مجازی در دوران همه گیری کرونا 
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اســت، برخی دولت ها با ایجاد 
محدودیت در دسترسی به اینترنت، مردم خود را از خدمات بهداشت 

و درمان محروم می کنند.
دولتهاوآیندهاقتصاددیجیتال

آمار سازمان ملل متحد نشان می دهد از سال ۲۰۱6 / ۱39۵ تا کنون 
حداقل ۷68مورد اختالل اینترنتی توســط بیش از 6۰کشور جهان 
به وقوع پیوسته و حدود ۱9۰مورد قطعی اینترنت، تجمع های اعتراضی 

مسالمت آمیز را تحت تاثیر خود قرار داده است.
در برخی کشورها مانند بنین، بالروس، جمهوری دموکراتیک کنگو، 
ماالوی، اوگاندا و قزاقستان نیز در بازه های زمانی نزدیک به انتخابات، 
محدودیت  دسترسی به اینترنت ایجاد شده است. این اختالالت در 
حالی ایجاد می شوند که به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، اینترنت نقش 

پررنگی در مشاغل آینده ایفا خواهد کرد.
بر اســاس گزارش مجمــع جهانی اقتصاد، گســترش مشــاغل و 
کســب وکارهای مبتنی بر فضای مجازی به ویژه پس از همه گیری 
کرونا، سرعت بیشتری یافته و پیش بینی می شود که مشاغل بیشتری 
به صورت آنالین فعالیت کنند. بر این اساس، 48درصد از شاغالن در 
معرض دیجیتال شدن مشاغل قرار دارند و به صورت بالقوه 44درصد از 

مشاغل امکان تبدیل شدن به موقعیت های دورکاری را پیدا کرده اند.
بنا به پیش بینی این گزارش، پنجره فرصت بازآموزی و ارتقای مهارت 
شاغالن برای فعالیت در چنین فضایی، مدت زیادی باز نخواهد ماند 
زیرا در پنج سال آینده، 4۰درصد شاغالنی که در شغل های کنونی خود 
باقی خواهند ماند و نیز ۵۰درصد از کل شاغالن، نیاز به بازآموزی هایی 
خواهند داشــت تا بتوانند در فضای جدید بازار کار و کسب وکارهای 

آنالین به فعالیت خود ادامه دهند.
بنابراین در چنین شرایطی انتظار می رود دولت ها، محیط کسب وکار 
را برای همراهی با این روند نوین جهانی فراهم کنند زیرا آینده اشتغال، 

کسب وکار و اقتصاد کشور وابسته به این حق اساسی بشر است.

گزارشهانشانمیدهد

زیان 4 میلیارد دالری اختالل های اینترنتی در جهان
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نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

با گسترش روزافزون حومه شهرها و استقرار جمعیت بیشتر، 
منابع انرژی روزبه روز در حال کاهش اســت و همان طور که 
طی چند وقت اخیر شاهد بودیم، کاهش منابع آب شیرین، 
سبب شده جنگ آب در تعدادی از شهرهای کشور آغاز شود و 
اعتراضات مردمی به همین موضوع است. بسیاری از کارشناسان 
براین باورند که هدر رفت منابع انرژی به خصوص در حوزه آب 
و بخش کشاورزی، یکی از چالش های کشور ما است و در این 
راستا تکنولوژی و استفاده از سیستم های نوین هوشمندسازی 
شــهرها می تواند مانع هدر رفت منابع انرژی شود و سیستم 
متعادلی از مصرف انرژی را برای جوامع بزرگ شهری به وجود 
آورد. در کشور ایران که سرشار از انرژی های تجدیدپذیر است، 
اگر بتوانیم مصارف شــهری را بهینه کنیم و میزان بهره وری 
مصرف انرژی های برق، گاز و آب را افزایش دهیم، این موضوع به 
صرفه جویی بیشتر کمک می کند و بهره وری بیشتری از انرژی 
درپی خواهد داشت. ما می توانیم مشکل بی برقی و بی آبی در 
تابستان و قطع گاز در فصل سرد سال را به راحتی برطرف کنیم. 
فارغ از موضوع استفاده از ماینرها برای استخراج ارز دیجیتال 
که موجب شده با کمبود برق در کشور روبه رو شویم، یا صادرات 
گاز و آب در سیاســت های کالن اقتصادی وجود دارد و جزو 
عوامل کمبود این نوع انرژی ها در کشور ما محسوب می شود، 
باید بهره وری و بهینه سازی سیستم ها یمان را در دستور کار 
داشته باشیم. سیستم های مدیریت انرژی در شهرهای هوشمند 
این وظیفه را برعهده دارند که مصرف را بهینه کنند و از هدر 
رفت بی دلیل منابع جلوگیری به عمل آورند. سیســتم های 
مدیریت انرژی یک سری تجهیزات هستند که کمک می کنند 
تا مردم از این انرژي ها به درستی و در حد نیاز استفاده کنند. 

به عنوان مثال سنسورهای روشنایی خانگی و معابر به مردم 
و شــهرداری ها این امکان را می دهد که مصــرف انرژی برق 
را تا حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش دهنــد. یا در مورد گاز اگر 
سیستم های نوین در منازل وجود داشــته باشد، به صورت 
خودکار، دمای خانه را کم و زیاد می کند، به این ترتیب مصرف 
گاز را تا ۲۵درصد در فصل ســرما بهینه می سازد. همچنین 
مدیریت شبکه، اگر بر اساس تجمع مردم در مناطق مختلف 
شهر باشد و به وسیله این سیستم ها تشخیص داده شود که 
مصرف آب در کدام مناطق شــهری کمتر یا در کجای شهر 
بیشتر است و اطالعات پراکندگی جمعیتی را استخراج کند، 
به راحتی می توانیم در توزیع و تقسیم آب و برق و گاز مدیریت 
بهینه داشته باشــیم و ناخودآگاه مدیریت انرژی و مدیریت 
تجمیعی از فعالیت مردم و اصناف براساس پراکندگی جمعیت 

صورت خواهد پذیرفت.
   الگوبرداریازقناتبرایهدررفتآبشیرین

بحث دوم، شبکه انتقال نیرو در شــهرهای ایران است که به 
دلیل بی برنامگی و فرسودگی سیستم های موجود، هدر رفت 
انرژی باالیی دارند. ما اگر مانند بسیاری از شهرهای هوشمند 
دنیا، راه حل هایی برای بهینه کردن شــبکه انتقال داشــته 
باشیم ناخودآگاه به صرفه جویی و حتی صادرات بخش مازاد 
انرژی کمک خواهد شد. به عنوان مثال خطوط انتقال آب در 
بخش هایی از زیر زمین دچار نشتی است و چون کسی متوجه 
این موضوع نمی شــود، آب زیادی هدر خواهد رفت. از سوی 
دیگر در شهرهای جنوب کشور و حتی مناطق جنوبی تهران، 
آب های پسماند فاضالب را برای آبیاری مزارع و باغات استفاده 
م کنند که موجب تولید بیماری در محصوالت کشاورزی و حتی 
افزایش سرطان می شود، درحالی که اگر مدیریت درستی در 
این زمینه وجود داشته باشد، این آب ها امکان تجدیدپذیری 
دارند و حتی به شکل ســالم تری در باغات و مصارف شهری 

استفاده می شوند. در مثال دیگر؛ امروز حجم وسیعی از آب ها 
به دلیل قرار گرفتن در فضای باز، با قرار گرفتن در معرض نور 
آفتاب تبخیر می شــوند، درحالی که محصور کردن آب ها در 
فضای بسته از تخریب ۲۰ تا 3۰ درصد منابع آبی جلوگیری 
می کند. این موضوع راهــکار ســاده ای دارد، همان طور که 
پیشینان ما نیز این کار را به وســیله قنات انجام می دادند و 
با هدایت آب هــا از زیر زمین و تجمیــع آن در حوضچه های 
مشــخص، از تبخیر و هدر رفت منابع آب شیرین جلوگیری 
می کردند و این گونه است که تمدن ایران در منطقه خشک 
کره زمین بیش از 3هزار سال دوام آورده و امروزه »قنات زارچ« 
آب بخشی از شهر یزد را از دوران پیش از اسالم تا کنون تامین 
می کند. کشورهای خشک دیگر نیز از این سیستم قدیمی اما 
به شکلی نوین استفاده کرده اند و امروزه سیستم های آبیاری 

هوشمند در تگزاس و در بسیاری از کالن شهرهای دنیا انجام 
می شود تا آب ارزشمند باران را نگهداری و از تبخیر و هدر رفت 

آب رودخانه های فصلی جلوگیری به عمل آید.
   فرونشستزمین،توجهیبهمصارفآب

امروزه دنیا و به تبع آن شهرهای هوشمند به این نتیجه رسیده اند 
که با استفاده از سیستم های جدید آب رسانی، برق و گاز با متر و 
معیارهای هوشمندسازی شهرها می توان ۵۰درصد منابع انرژی 
را مدیریت کرد. اگر ما نیز بتوانیم سیستم ها یمان را به روزرسانی و 
به درستی مدیریت کنیم، دیگر مشکل کم آبی و قطع مکرر برق 
نخواهیم داشت. آب های بازیافتی می تواند توربین تولید برق 
را بهتر به کار بیندازد، اما ما هیچ یک از سیستم های مدیریت 
انرژی را در کشور نداریم و همین امر موجب شده با باال رفتن 
تراکم جمعیتی، مصرف آب و برق نیز افزایش پیدا کند و به دلیل 

استفاده از آب های زیرزمینی و خشک شدن قنات ها با مساله 
فرو نشست زمین و ایجاد فروچاله های عظیم روبه رو باشیم. در 
دنیا، استاندارد نشست زمین 4 تا ۵ سانت است، ولی در کشور 
ما مساله شگفت انگیز و موجب تعجب کارشناسان جهان شده 
است. استفاده بیش از اندازه از منابع زیرزمینی آب ها، موجب 
شده با ۲۷ سانتیمتر نشست زمین در اطراف تهران مواجه شویم، 
یعنی بیش از پنج برابر استانداردهای جهانی و این به معنای 
زلزله ای عظیم اما خاموش است که کالن شهرهایی نظیر تهران 

با تراکم جمعیت باال را تهدید می کند.
در این میان کار سیستم های استارت آپی در شهرهای هوشمند 
این است که تولید، انتقال، توزیع و بازیافت را کنترل و مدیریت 
کند. در ایران که این موضوعات با چالش های بسیاری همراه 
است، بیش از هر کشور دیگری نیازمند سیستم های مذکور 
هستیم. باید تجهیزاتی برای این مساله وجود داشته باشد و فقط 
شبکه مهم نیست. رفع برخی از مشکالت در حوزه هایی نظیر 
آب به راحتی قابل حل  است، یعنی می توان با چند راهکار ساده 
مشکالت فعلی را از بین برد، چون منابع انرژی در ایران بی نهایت 
است و کمتر کشوری مثل ایران با ثروت عظیمی از منابع انرژی 
روبه رو است، ولی متاسفانه چون سیستم مدیریت یکپارچه در 
زمینه سیستم مدیریت هوشمند شهرها وجود ندارد، هدر رفت 
و اصراف در شبکه انرژی بسیار زیاد است. ما باید فرهنگ مصرف 
انرژی را ایجاد کنیم و به مردم راهی برای مصرف کم و بهینه ارایه 
دهیم و این کار فقط با حرف و فرهنگ سازی به سرانجام مطلوب 
نخواهد رسید، بلکه نیازمند دسترسی به ابزارهای نوین در کنار 
این موارد است. در طرف مقابل هوشمندسازی سیستم ها فقط 
ابزار دادن نیست، باید ابتدا سیستم فکری خودمان را هوشمند 
کنیم و سپس با در اختیار گذاشــتن سیستم های جدید، از 
معضالت زیست محیطی و کاهش منابع انرژی تجدیدپذیر 

جلوگیری به عمل آید.

نقش هوشمندسازی شهرها در جلوگیری از جنگ آب 

به عنوان شهروندی که مشغله محقرش طی چهار دهه 
اخیر، طراحی شبکه مخابرات، پژوهش در مقررات گذاری 
ارتباطات و فناوری اطالعات و تحلیلگری جامعه اطالعات 
بوده اســت، به خود اجازه می دهم، بــا اعضای محترم 
کمیسیون ویژه بررسی کننده طرح صیانت در مجلس 
شورای اســالمی، توصیه هایی را در میان گذارم. در این 
توصیه نامه کوتاه، منظــورم از طرح صیانت، همان طرح 
قانون »حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی 

فضای مجازی« است. 
نخســتین توصیه؛ افــزودن مقدمه ای شــفاف حاوی 
اهــداف طرح صیانــت در ذیــل فصل اول آن اســت، 
به طوری که مسووالن و شهروندان درک کنند: ۱. هدف 
اصلــی و انجامین )goal( چیســت؟ ۲. مقاصد میانی 
)objectives( قانون گذار کدامند؟ و 3. این طرح، پس 

از تصویب و اجرا به کدام یک از آنها دست خواهد یافت؟
توصیــه دوم؛دفــع غلط هــای مصطلــح و رفــع 
misconception یا کج فهمــی رایج از مضامین و 
مفاهیم کلیدی طرح صیانت است. یکی از این غلط های 
مصطلح و مضامین درســت فهمیده نشــده، چیستی 
 National شــبکه ملی اطالعات« اســت. موضوع«
Information Network یا همان »شــبکه ملی 
اطالعات« در نوشــتارهای مرتبــط، معموال مضمونی 
تمایزیافته از شــبکه های داده رسانی موجود در خارج از 
کشور است. ولی در کشور نیز »شبکه ملی اطالعات« به 
عنوان شبکه ای در خدمت داده رسانی ملی، از همه انواع 
شبکه های مخابراتی، ارتباطی و اطالعاتی موجود در داخل 
کشور بایستی متمایز می شد. متاسفانه مقررات نویسان 
و قانون گذاران ما تاکنون چنین تمایزی را میان شــبکه 
ملی اطالعات و دیگر شــبکه های موجود در کشور قائل 
نشده و ارزش راهبردی این تمایز مهم را درک نکرده اند. 

بدون این تمایز، شــبکه ملی اطالعات احــراز هویت و 
فهمیده نمی شــود و قابل برنامه ریزی، سرمایه گذاری 
و قانون گذاری هم نیســت. به همین دلیل، اغلب اسناد 
و مصوبات تاکنونی درخصوص شــبکه ملی اطالعات، 
فاقد ارزش، نامعتبر و غیرقابل اجرا هستند. این اسناد و 
مصوبات، مضمون شبکه ملی اطالعات را جمع جبری همه 
زیرساخت های مخابراتی-ارتباطی عمومی و خصوصی و 
اختصاصی پراکنده در جغرافیای داخل کشور دیده اند. در 
صورتی که شبکه ملی اطالعات یک انبان َگل و گشاد از 
انواع شبکه های داخلی نیست بلکه شبکه ای مشخص با 
مدیریتی واحد و مرزبندی معین با غیــر خود در درون 
کشور است. دلیل ساده اینکه مصوبات تاکنونی مجلس 
و شــورای عالی فناوری اطالعات در مورد شــبکه ملی 
اطالعات اجرا نشده اند، همین برداشت نادرست از شبکه 
ملی اطالعات در اسناد اداری و اغتشاش در اذهان مدیران 
است. اساس و موضوع اصلی طرح صیانت، آن شبکه ملی 
اطالعات واحد و مشخص به عالوه خدمات پایه کاربردی 
آن است. بنابراین تاهنگامی که شبکه ملی اطالعات از دیگر 
انواع شبکه های مخابراتی، ارتباطی و اطالعاتی موجود در 
کشور، مشخص و مرزبندی نشود، طرح صیانت حتی اگر 
تصویب و اجرا شــود، کمکی به تحقق اهداف مورد نظر 

قانون گذاران محترم نمی کند.     
توصیه سوم، پاسداشــت قدر و منزلت مجلس به عنوان 
عالی ترین مرجع قانون گذاری در کشور از سوی مجلسیان 
اســت. به میزانی که مجلســیان در برابر رقبای مدعی 
قانون گذاری در بیرون از مجلس، اقتدا می کنند و از قدر 
و منزلت خود می کاهند. اگر کمیســیون عالی تنظیم 
مقررات مرکز ملی فضای مجازی پس از ۱۰سال حضور 
کم اثر در جامعه اطالعات کشور، مدتی است که به یاری 
البی ایست ها به کمیسیون های مجلس شورای اسالمی 
روي می آورده اســت تا با گرفتن قانونــی از مجلس، به 
مصوبات خود قدرت عملیاتی بدهند، این یعنی نهادهایی 
که نقش بازوهای مشــورتی رهبــری را ایفا می کنند، 
مشــروعیت حضور و فعالیت بالقوه در دیوان ســاالری 
کشور را دارند و حضور و فعالیت بالفعل خود را از مجلس 
مطالبه می کنند. اگر نمایندگان در دوره های پیشــین 

مجلس به این قدرت معنوی مجلــس ارج نهاده بودند، 
آگاهانه به پیشــواز آنها می رفتند و در قانونمندســازی 
فعالیت شان می کوشــیدند، امروز نهادهای فراقوه ای، 
دارای اســاس نامه هایی تصویب  شــده از سوی مجلس 
بودند، مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی 
فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات به موقع 
در کمیسیون های مجلس مطرح شده و به کسوت قانون 
در آمده بودند، برنامه هایشان در قبال حکمرانی و حاکمیت 
سایبری کشور جامه عمل پوشیده؛ به یمن تعامل به موقع 
مجلس با آنها، سال ها پیش، شبکه ملی اطالعات محقق 
شــده؛ و قانون حفاظت داده به تصویب رسیده بود و در 
چنین شرایطی چه بسا دیگر نیازی به طرح صیانت کذا 
در این روزها نبود. هنوز هم دیر نشده. اگر اعضای محترم 
کمیسیون ویژه و دیگر کمیسیون های مجلس بخواهند، 
می توانند جبــران مافات کنند تا از این پس نَه شــاهد 
آشوبناکی فضای قانون گذاری کشور باشند و نَه وسیله ای 

برای پیشبرد اهداف البی ایست ها. 
توصیه چهــارم، مربوط به ساده ســازی طرح ها و لوایح 
اســت. اگر تک تک 3۷ ماده طرح صیانت قابل طرح و 
مشورت در صحن علنی مجلس تشــخیص داده نشد 
و بررسی اش به کمیسیونی ویژه ســپرده شد، دلیلش 
مخالفت اکثر نمایندگان بــا »روح قانون صیانت« نبود 
بلکه علتش درهم فشــردگی موضوع هایــی متعدد و 
پیچیدگی هر یک از ماده های طرح صیانت بود. در واقع 
de-differentiation یا تفکیک نایافتگی طرح هایی 
مهم و متعدد و درهم تنیدگی آنها در طرح صیانت، مانع 
بررسی درســت آن حتی درون کمیسیون ویژه خواهد 
شد. در واقع توصیه به مجلســیان این است که اعمال 
differentiation یا تفکیک  گذاری در لوایح و طرح ها 
کمک بزرگی است به قانون گذاری شفاف و اجرای درست 

آن توسط مجریان قانون. 
معنی عملی توصیه چهارم این اســت که طرح صیانت 
هنگامی قابل بررسی و اجرا می شود که پیش از آن، چند 
طرح نهفته و نهان داشــته در صورت بندی کنونی طرح 
صیانت باید هریک، جداگانه و به طور مستقل به کسوت 
قانون درآمده باشــند تا در متن ویرایش شــده نگارش 

نهایی طرح صیانت، مورد اشاره و استفاده قانون گذاران 
قرار گیرند. برای مثال، طرح هایی که اکنون در قالب متن 
کنونی طرح صیانت در هم تنیده شده اند و باید از درون آن 
بیرون کشیده شوند تا جداگانه مورد عنایت، شور و تصویب 

قانون گذاران قرار گیرند، عبارتند از موراد زیر:
- طرح قانون شبکه ملی اطالعات،

- طرح قانون حفاظت داده ها )که نیاز حتمی کشور از 3۰ 
سال پیش تا کنون و در آینده است(؛

- طرح قانون تشــکیل یک صندوق حمایتی جدید به 
نام »صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردي داخلی و 

محتواي مرتبط« به عنوان موسسه ای دولتی، 
- طرح قانون تجدید ســاختار مقررات گذاری در بخش 

خصوصی فاوا، 
- طرح قانون ایجاد دفاتر دیپلماسی سایبری به منظور 
تحکیم پیوند ارگانیــک با Isoc یا جامعــه اینترنت و 
نهادهای مقررات گذاری اینترنــت مانند: ICANN و 

IANA و غیره
- طرح قانون ایجاد مرجع مدیریت منابع کمیاب در بخش 
دولتی فاوا و جداسازی مراجع تنظیم مقررات دولتی از 

مراجع تنظیم مقررات بخشی،
- طرح قانون فعالیت »کمیسیون عالی تنظیم مقررات« 
به عنوان مرجع تنظیم مقررات »خدمات پایه کاربردي، 

خدمات ارتباطاتی و فناوري اطالعات شناخته شده« 
- طرح قانون ایجاد کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزي، 
- طرح قانون تغییر و به روزرسانی قانون وظایف و اختیارات 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،

- طرح قانون حمایت از فراهم آوران رسانه های اجتماعی 
بومی

- طرح قانونمند کردن فعالیت فراهم آوران رســانه های 
اجتماعی خارجی 

- طرح قانون آسان سازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در بخش فاوای کشور،

- طرح قانون حکمرانی و حاکمیت ســایبری در فضای 
مجازی کشور،

- طرح قانون توسعه دسترسی پهن باند خانوارها و کاربران 
به شبکه ملی اطالعات،

- طرح قانون استطاعت پذیر کردن خدمات پایه کاربردی 
در فضای ســایبری کشــور برای اقشار آســیب پذیر و 

توان یابان،
.e-parliament و طرح قانون ایجاد و راه اندازی -

توصیه پنجم، همین الکترونیکی کردن تعامالت مجلس 
با جامعه از طریق راه اندازی e-parliament است که 
البته پروژه ای زمانبر و هزینه بر است و کسی انتظار ندارد 
به این زودی ها محقق شود. به همین دلیل نمایندگان 
پیشنهاد کرده اند که ســازمان صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران، مذاکرات کمیســیون ویژه را به صورت 
برخط پخش سراسری کند، که پیشــنهادی معقول و 
به راحتی قابل اجرا اســت اما پخش سراسری از طریق 
رادیو و تلویزیون، فاقد امکان تعامل برخط شــهروندان 
و متخصصان با نمایندگان کمیســیون ویژه است، مگر 
آن که فضای ســایبری پا در میانی کند و این تعامل نیز 

قانونمند شود.  

چند توصیه به کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت

عباس پورخصالیان 
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